.
.
.

4 Lokalt

Morsø Folkeblad Tirsdag 29. november 2016

Der er konstateret så store forekomster i Hesselbjerg
»
»
og Erslev, at de fuldt ud kan substituere Mosebjerg og

Mors

sikre molerproduktionen på Mors i mange år fremover.
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HENRIK RINGBÆK MADSEN, (S) formand for regionens udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Råstoffer

Fund vil redde Mosebjerg
MOLER: Udvalgsformand mener, at nye forekomster ved Erslev og Hesselbjerg må få staten til at opgive veto
Af Carsten Tolbøll
ctb@mf.dk

MORS/AALBORG: Der er moler
nok i Hesselbjerg og ved Erslev (Tøving) til, at staten bør
tilbagekalde sit veto mod at
trække kystområderne Mosebjerg og Stærhøj ud af Regions Nordjyllands Råstofplan 2016.
Det mener Henrik Ringbæk Madsen, (S) formand
for regionens udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og
Råstoffer. Han har nu fået
rapporterne over regionens
egen screening af et område
ved Erslev (Tøving) og over
mineralvirksomheden Damolins undersøgelse af et
område ved Hesselbjerg.
- Vores råstofforvaltning
skal have et møde med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen, red.) i december.
Her forventer jeg, at det
statslige veto med hensyn til
moler som nationalt rådstof
kan ophæves. Der er konstateret så store forekomster i
Hesselbjerg og Erslev, at de
fuldt ud kan substituere Mosebjerg og sikre molerproduktionen på Mors i mange
år fremover, siger Henrik
Ringbæk Madsen.

Et indgreb fra staten
For snart et år siden valgte
udvalget at foreslå områderne Mosebjerg og Stærhøj på
Nordvestmors udtaget som
graveområder af forslaget til
ny råstofplan af hensyn til
deres landskabelige og geologiske værdier. Damolin
A/S påberåbte sig gamle anmeldte graverettigheder til
de to områder og søgte hjælp
hos sin organisation, Dansk
Industri. Efter dennes henvendelse til den statslige
myndighed, valgte det daværende Naturstyrelsen i juni at gribe ind over for regionen.
Ifølge styrelsen har staten
en særlig interesse i moler
som råstof, og den påbød regionen at fastholde Mosebjerg og Stærhøj som graveområder, såfremt der ikke
blev fundet tilstrækkelige alternativer i et område ved
Erslev, som tidligere var blevet delvist undersøgt.
Erslev er nævnt i rapporten ”Molerindvinding på
Mors” fra 1985 som muligt
indvindingsområde. Overfor Morsø Folkeblad 29. oktober fastslog kontorchef
Gertrud Knudsen, Styrelsen

Den gule stubmark og gården i baggrunden er Vangsgård, hvor der nu er fastslået et stort molerfund. I midten ses Damolins molerfabrik få kilometer fra gården. 

Arkivfoto: Diana Holm
for Vand- og Naturforvaltning, som underskrev brevet
til regionen, at ikke bare Erslev, men hvad der i det hele
taget bliver gjort af molerfund på Mors, vil kunne bruges til at opveje Mosebjerg
og Stærhøj.
Stort fund i Hesselbjerg
17. september kunne Morsø
Folkeblad bringe nyheden
om et stort molerfund på
gården Vangsgård nord for
Hesselbjerg. Damolin havde
her engageret det statslige
Geus til at foretage screeninger, men var tilbageholdende med at løfte sløret for,
hvor store mængder, der var
tale om, over for region og
offentlighed. Mellem halvanden og to millioner kubikmeter lød de kvalificerede
overslag. Hertil kommer store mængder på nabogården
Årbjerg, men dens jorder
indgår ikke i det interesseområde, der foreløbig er taget med i planforslaget.
Damolin foretrak at have
Hesselbjerg på hånden som
reserve, idet man for mange
år siden har betalt for grave-
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Henrik Ringbæk Madsen - her ved et molermøde på Mors sidste år
- forventer, at staten tilbagekalder sit veto mod at friholde Mosebjerg.
Arkivfoto: Bo Lehm
områder i Mosebjerg og
Stærhøj. Adgangen til at grave i Hesselbjerg og Erslev/
Tøving skal virksomheden
derimod købe sig til hos
lodsejerne.
Desuden har
de anmeldte graverettigheder kun værdi for indehaveren, hvis regionen som råstofmyndighed fastholder
de pågældende matrikler i
råstofplanen og dernæst giver en konkret gravetilladelse.
Det er der ikke politisk

flertal for at gøre i tilfældet
Mosebjerg/Stærhøj, og udvalgsformanden forventer
nu, at staten anerkender at
regionen og virksomheden
Damolin har løst opgaven
med at finde brugbare alternativer, således at de kystområdes permanentet kan
friholdes for råstofindvinding.
Nedgraderet mængde
Henrik Ringbæk Madsen siger, at han ikke kan oplyse

{{Naturstyrelsen finder, at moler er en unik ressource på grund af
ressourcens begrænsede udbredelse og forekomst i Danmark
samt den tilknyttede industri i området.
{{Styrelsen finder på denne baggrund, at staten har en særlig interesse i råstofplanlægningen for moler. Naturstyrelsen finder
derfor, at regionens udtagning af de betydelige graveområder
ved Mosebjerg og Stærhøj i forslag til Råstofplan 2016 er problematisk.
{{Regionen burde før en eventuel udtagning af så betydelige
graveområder færdiggøre kortlægningen af Erslev-området med
henblik på at foretage udpegning af nye graveområder i Erslev.
{{Såfremt kortlægningen af Erslev-området viser, at der ikke er
grundlag for at udpege graveområder ved Erslev, så bør graveområderne ved Mosebjerg og Stærhøj fremgå af råstofplanen.

de konkrete molermængder
i de to nye fund, før tidligst
om 14 dage, når mødet med
staten har fundet sted. Men
han siger også, at den mængde, de skal vejes imod, ikke
er de godt fem millioner kubikmeter, der i 1985-rapporten blev anslået at være i Mosebjerg, men betydeligt mindre.
- Man har nedgraderet den
mængde, der er tilgængelig i
Mosebjerg, for siden 1985 er
strandbeskyttelsen og kyst-

nærheden blevet skærpet, så
den mængde kvalitetsmoler,
man i givet fald kunne indvinde i Mosebjerg, er væsentligt mindre. Med hensyn
til Stærhøj Vest er både
mængde og kvalitet beskeden, hvorimod de nye fund
er moler af særdeles høj kvalitet, siger Henrik Ringbæk
Madsen.
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Det er utrolig dejligt, at partierne bag aftalen har
»
»
blik for, at der er kommuner, som har særlige udfordringer som følge af placeringen i landdistrikterne.
HANS EJNER BERTELSEN (V), borgmester

Morsø Kommune får
6,4 mio kr. fra staten
SÆRTILSKUD: Et løft, siger borgmesteren om udmelding fra Finansloven
Af Carsten Tolbøll
ctb@mf.dk

Interesseområdet skal formentlig reduceres i nord og syd.

20 meter
molerlag
Af Carsten Tolbøll
ctb@mf.dk

MORS/FUR: - Rapporten fra
Geus bekræfter, hvad vi har
sagt før: Der er moler i Hesselbjerg-området. Det er alle
glade for. Jeg har orienteret
Region Nordjylland om
mængden, men det er en
fortrolig rapport.
Det udtaler Søren Klitskov,
administrerende direktør
for Damolin A/S. Han siger
dog også, at undersøgelserne har koncentreret molerforekomsten til det midterste område ved gården
Vangsgård i det areal, der er
udlagt som interesseområde
i råstofplanen. Både nord for
og syd for består undergrunden af sand. Regionen bru-

ger vores rapport til at indskrænke området, siger Søren Klitskov.
Ifølge Morsø Folkeblads
oplysninger er der konstateret moler af særdeles god
kvalitet på Vangsgårds jorder fra overfladen og ned til
en dybde af 20 meter.
Hesselbjerg-området er
sendt i supplerende høring
af regionen.
- Det er kun for, at vi beder
Damolin og lodsejeren om
oplysninger, så vi eventuelt
kan skære graveområdet til.
Damolins rapport siger, at
der er mere moler i området
end vores tidligere estimat,
siger regionens geolog Rikke
Ellemann-Biltoft.
Regionens udvalg skal behandle sagen 15. december.

MORS: Morsø Kommune kan

se frem til 6,4 millioner kroner ekstra i kassen næste år.
Som en del af finanslovsaftalen er regeringen og forligspartierne blevet enige
om en særtilskudspulje på
300 millioner kroner i 2017
til kommuner med svære
økonomiske vilkår. Morsø er
en af dem.
- Det er en del af finansloven, så jeg ved ikke, hvor
meget, vi havde kunnet håbe
på at få. Men det er utrolig
dejligt, at partierne bag aftalen har blik for, at der er
kommuner, som har særlige
udfordringer som følge af
placeringen i landdistrikterne, siger borgmester Hans
Ejner Bertelsen (V).
24 kommuner får penge
Også Thisted og Skive bliver
begunstiget med henholdsvis 13,6 og 14,4 mio. kr. I alt
24 kommuner kan se frem til
midler fra puljen, fordi de
har et lavt beskatningsgrundlag og særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Regeringen vil snarest fremsætte selve lovfors-

Kommunen valgte for nyligt at købe lejemål i de tidligere støberibygninger for at optimere økonomien. Borgmesteren vil gerne bruge det nye tilskud på den slags. 
Arkivfoto: Bo Lehm
laget om etablering af den
nye særtilskudspulje.
- Vi får mulighed for at optimere nogle af vores opgaver. Jeg vil lægge op til en
diskussion i kommunalbestyrelsen om, hvor vi kan investere pengene for på sigt
at få en bedre drift, siger
Hans Ejner Bertelsen. Han
nævner opkøb af ejendomme, hvor kommunen i dag
sidder til leje, som en mulig-

hed.
Farvel til partnerskab
Borgmesteren beklager dog,
at den partnerskabsaftale,
Morsø har haft med indenrigsministeriet, udløber til
nytår.
- Den gav en tryghed i budgetlægningen, fordi vi kendte særtilskuddets størrelse,
og vi havde også en forventning om at blive tilgodeset

med deponeringsfrie midler. Aftalen burde have været forlænget, for vi har bevist, at vi økonomisk er på
rette kurs, men det var ikke
politisk muligt, siger Hans
Ejner Bertelsen.
Det nuværende særtilskud
er en engangsaftale.
- Vi må glæde os over pengene, og at der ikke er nogen
bindinger på dem, siger
borgmesteren.

VELKOMMEN
i vores nye bolighus

Lækker vin
Med dagens deal kan du vælge mellem 3
forskellige gode vine i forskellige prislag
- se mere på deal.dk

GÆLDER TIL 21. DECEMBER 2016

Køb dit værdibevis på
deal.dk fra i dag
eller giv det som gave.
*Kig ind på deal.dk allerede i dag
- enkelte tilbud er først til mølle.

Kr. 120,Værdi kr. 199,- Spar 39%
Prebens Vinhandel, Algade 13, 7900 Nykøbing M
Dette er en henvisningsannonce, vi tager derfor forbehold for trykfejl.

Frederiksgade 20
7800 Skive
Tlf. 97 52 04 53
Mail: info@houmollers-mobler.dk
Besøg vores hjemmeside:
www.houmollers-mobler.dk

Søndergade 13-15
7800 Skive
Tlf. 97 52 04 53
CH24 Y-stoleMail: info@hmskive.dk
i massiv egetræ,
Besøg vores hjemmeside:
monteret medwww.houmollers-mobler.dk

Kr. 12.995,-

CH24 Y-stole

i massiv sortlakeret
egetræ, monteret
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