
Åbent brev til Regionspolitikerne

Regionsrådets behandling af ansøgning om udvidelse af molerråstofgraveområde ved "Stærhøj" 
på Nordmors er nu nært forestående. Molerfirmaet  Damolin kæmper en indædt kamp for at 
overbevise politikerne om, at deres ansøgning bør imødekommes.
Men Damolin har en dårlig sag og bringer derfor ufine midler i anvendelse. 

Damolin s strategi følger et karakteristisk mønster, hvor argumentationen løbende tilpasses det 
forhåndenværende formål.

Molervirksomheden blev i 2010 opkøbt af kapitalfonden Erhvervsinvest. Direktøren udtalte i den 
forbindelse d. 20-10-10 til TV midt / vest :" Vi vil investere i udlandet. Vi har allerede en fabrik i 
Frankrig, den skal styrkes."

Efter NOX afgiftens indførelse optræder d. 13-04-12 følgende overskrift og udtalelser i Skive 
Folkeblad:  "NOX afgifter koster lokale arbejdspladser." I teksten læses: "Med en ny fabrik i Ruhr-
distriktet udvider Damolin A/S sine aktiviteter udenfor Danmark. Udvidelsen sker bl.a.  på 
bekostning af en planlagt millioninvestering i Damolins aktiviteter på Mors....lyder varslet fra 
Damolin."

02-07-12  følger "Børsen" op med overskriften: "Nye afgifter gør dansk produktion dyrere." Og 
videre: "Og Damolins adm. direktør holder fast i, at det økonomisk er blevet stadig mere 
nødvendigt at se på muligheder for at få arbejdet udført i udlandet, hvor energiafgifter ofte er 
væsentligt lavere."

Kun ca 2 måneder senere, hvor den politiske beslutning om udlægning af molerråstofgraveområde 
nærmer sig, bringes d. 28-09-12 i Morsø Folkeblad et interview med Damolins direktør, Søren 
Klitskov. Det forlyder nu :
"Visionen for Damolin på Mors er at tilrettelægge fremtidige investeringer i produktionsanlægget, 
så man kan håndtere andre og importerede mineraler fra USA, Grækenland og Cypern. Når vi har 
udstyret og uddannet personale på Nordmors, kan vi også producere bentonitter til 
konkurrerencedygtige priser. Vi slår to fluer med et smæk og kan sikre en positiv udvikling, 
ansætte flere og skabe nye lærepladser for unge. Den udvikling skulle nødigt standses med en 
forkert beslutning ved "Stærhøj", siger Søren Klitskov”.

Unægteligt ganske anderledes toner..!! – og smart af  Direktøren at indflette ordet "visioner", for 
sådanne har vi jo alle sammen lov at have………..

Realiteterne tegner sig snarere ved at sammenligne med en anden fondsejet virksomhed Skamol, 
der ligesom Damolin har sin oprindelse i moleret på Mors, og som for få dage siden blev 
videresolgt fra en kapitalfond til en anden med stor fortjeneste. I den anledning blev det oplyst, at 
Skamol nedlægger fabrikker i Ålborg og Canada - og åbner en ny i Rusland.

Af  Skamols  årsrapport 2011 fremgår, at virksomheden har flyttet sine aktiviteter fra  Skarrehage 
på Mors  til ny fabrik i Rødding, og at denne nu fremstår som en topmoderne og fuldautomatiseret 
produktionsvirksomhed.

Så summa summarum , lukning af fabrikker i Danmark,  nye i udlandet, og  måske/måske ikke et 
enkelt fuldautomatisk  moderne fabriksanlæg lokalt.
Hvor mange nye arbejdspladser vil en fuldautomatisk fabrik mon give på Mors, hvis samme 
mønster gør sig gældende i Damolin-sammenhæng? Det kan ingen vide -men visionen om de 
mange lokale ardejdspladser fortoner sig ….



Så derfor, kære regionsrådsmedlemmer, læs vores åbne brev til jer - bragt i Morsø  Folkeblad  d.4-
12, og sendt personligt til Jer alle. Og læs indsigelserne vedr. "Stærhøj" i deres originale 
udformninger - og ikke kun forvaltningens vurdering.
Eller tag en tur ned og se på Mosebjerg-Stærhøj-Salgerhøj-Hanklit området på Nordmors, som er 
et sammenhængende, enestående  unikt molerlandskab i Verdensarv-klasse! Det sidste vil være 
det bedste, for herefter vil ingen længere være i tvivl om, hvad der er den rigtige beslutning ved 
”Stærhøj”.

Det er i orden, at kapitalfonde tjener penge, men det skal ikke ske på bekostning af det eneste 
varige råstof, som Morsingboerne skal leve af både nu og i fremtiden, nemlig vores enestående 
natur og molerlandskaber - og heller ikke, hvis omkostningen er, at man derved ødelægger 
attraktive bosætningsområder med 18 meter lange lastbiler med anhængere hver 12. minut de 
næste 20 år, så de ændres til ”Låsby Svendsen områder”. 

Det har Mors ganske enkelt ikke råd til!

Inger & Jørgen Saaby.


