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Thy-Mors

Man kan jo aldrig vide, om
Lauge igen skifter mening og har
en anden holdning om nogle dage.
PETER THERKILDSEN (V), om Lauge Larsen (S)

Thy tlf. 99199300 Mors tlf. 97721000 E-mail thy-mors@nordjyske.dk
Adresser Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted og Kirketorvet 1, 7900 Nykøbing.

Til moleret dem skilte
POLITIK: Ved sidste regionsrådsvalg var Peter Therkildsen (V) og Lauge Larsen (S) enige om, at en stemme på dem
var en stemme for Mors. Nu er de to dybt uenige om molergravning på Stærhøj
Af Carsten Tolbøll
carsten.tolboll
@nordjyske.dk

MORS: ”Hold stemmerne på

Mors”, lød det samstemmende fra øens to mest fremtrædende kandidater til det
nordjyske regionsråd for
godt og vel to år siden.
Budskabet var, at uanset,
om vælgerne foretrak Venstres Peter Therkildsen eller
Socialdemokratiets Lauge
Larsen, ville deres stemmer
komme Mors til gode.
Begge politikere fik et godt
valg, som resulterede i pladser i regionsrådets forretningsudvalg. Tirsdag tog de
aktivt del i debatten i regionsrådet om gravetilladelse
til molerindvinding på Stærhøj ved Hanklit, og da var
det slut med enigheden.
Lauge Larsen gik lodret
imod sin formand i klima- og
miljøudvalget, Mads Thomsen (V) og talte for at omstøde den beslutning om at give
tilladelse til gravning i Stærhøj Øst, som regionsrådet
traf i september 2016.
Det var før, Larsen kom i
regionsrådet, men forinden
havde han som både borgmester og kommunalpolitiker på Mors sammen med en
næsten enig kommunalbestyrelse været tilhænger af,
at
mineralvirksomheden
Imerys (dengang Damolin)
skulle have lov at udnytte
samtlige sine gamle erhvervede graverettigheder i kystlandskaberne Mosebjerg og
Stærhøj.
Der kom andre boller på
suppen med regionernes
overtagelse af den politiske
styring af de fireårige råstofplaner. Dels blev kommunens miljøscreening af Mosebjerg-Stærhøj
underkendt, og dels nåede et udvalgsflertal i regionen frem
til, at Mosebjerg og den vestlige del af Stærhøj skulle ud
af planen og friholdes for
gravning.
Et dramatisk intermezzo
opstod. Virksomheden fik
gennem Dansk Industri lagt
pres på daværende miljøminister Esben Lunde Larsen
(V), der udnævnte moler til
råstof af national betydning
og bestemte, at MosebjergStærhøj-beslutningen skulle
annulleres. Med mindre der

Peter Therkildsen, til venstre og fra Venstre, og socialdemokraten Lauge Larsen (S) kunne godt enes om at stå side om side på gågaden i
Nykøbing op til valget i 2017. Vil de stadig kunne det?
Arkivfoto: Bo Lehm
kunne findes tilgængelige
molerressourcer på Mors af
tilsvarende
kvalitet
og
mængde.
Det kunne der. Dels ved
Tøving nær Erslev, dels nord
for Hesselbjerg, hvor en endelig gravetilladelse på den

sydlige del af forekomsten er
undervejs i regionens politiske system. Og Stærhøj Øst,
som er den del af molerholdige kystlandskab, som ligger tættest på attraktionen
Hanklit, som kommunen
forsøger at få udnævnt til

Unesco verdensarv? Daværende udvalgsformand Henrik Ringbæk Madsen (S)
indtog en ”you can’t winn
them all”-holdning ved at
stemme for gravning i dette
område, som så siden blev
halveret på grund af biologi-

ske forekomster.
Men det nuværende flertal vægter også her landskabsværdien og hensynet
til den mulige verdensarvudnævnelse. Gravetilladelsen blev forkastet i en ren
rød-blå-afstemning
med

den mulige konsekvens, at
Imerys vil indklage regionsrådets politiske beslutning.
Det vil Peter Therkildsen
gerne hjælpe virksomheden
med.
- Som politikere har vi et
ansvar for at sikre, at de beslutninger, vi træffer, er lovlige. Det er denne her ikke,
og den strider også mod administrationens indstilling.
Venstre står derfor bag en
henvendelse til ankestyrelsen, som er tilsynsmyndighed for regionsrådet, siger
Peter Therkildsen.
Det røde flertal mener, at
det ved at forhindre gravning beskytter Unesco-udnævnelsen.
Besudler I jeres egen rede
ved at gå ind for gravning?
- Nej. Vi har søgt om at få
anerkendt
fossilforekomsten i kystskrænterne, og
graveområdet er helt friholdt fra de arealer, siger
Venstre-medlemmet.
Det er Lauge Larsen helt
uenig i.
- Jeg tror, det vil påvirke
Unescos afgørelse, at man
graver så tæt på. Og skulle vi
slippe gennem nåleøjet, vil
det næppe gavne strømmen
af turister, at de skal køre
gennem et landskab med
gravemaskiner og jordbunker for at nå til Hanklit, siger
Lauge Larsen.
Hvorfor har du skiftet mening om Stærhøj?
- Da jeg stemte for gravning, var fabrikken lukningstruet. Nu har man fra
fly
konstateret,
hvilke
mængder, der er tale om ved
Erslev, og vi er på vej med
gravetilladelse til Hesselbjerg, så molerforekomsten
er sikret 30-40 år frem, siger
S-medlemmet.
Og de to politikere er fortsat på talefod.
- Vi arbejder begge to for
Mors, men for Peter tæller
den private ejendomsret og
hvad man engang i fortiden
har lovet en virksomhed,
mere end hensynet til uerstatlige landskabsværdier,
siger Lauge Larsen.
- Man kan jo aldrig vide,
om Lauge igen skifter mening og har en anden holdning om nogle dage. Min troværdighed er i hvert fald ikke sat på spil i denne sag, siger Peter Therkildsen.

