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Fuld mand skabte ballade i ambulance
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VILSUND: Fredag aften måtte politiet gribe ind, da en 42-årig mand fra Mors
gik amok i en ambulance på Vilsundbroen. Manden var beruset og desorienteret og blev anholdt. Efter nogle timer i politiets varetægt blev han løsladt
lørdag morgen med en sigtelse efter ordensbekendtgørelsen i lommen.

Damolin vil have Mosebjerg
MOLER: Virksomheden skriver til Region Nordjylland for at beholde de omdiskuterede kystnære områder som
graveområde - selv om der er fundet alternativer. I modsat fald overvejer Damolin at rejse erstatningssag
Af Carsten Tolbøll
ctb@mf.dk

MORS: Sagen om fremtidig

molerindvinding på Mors
har taget en uventet drejning. Kort efter, at Region
Nordjyllands
udvalgsformand bekendtgjorde, at der
er gjort så store fund af moler ved Erslev og Hesselbjerg, at staten efter hans
vurdering bør tilbagekalde
sit veto til regionen mod at
tage de kystnære områder
Mosebjerg og Stærhøj Vest
ud af Råstofplan 2016, lægger mineralvirksomheden
Damolin nu pres på regionen for at beholde de to omdiskuterede kystlandskaber
som graveområder.
Det sker i et brev, som Damolins administrerende Søren Klitskov har sendt til udvalgsformand Henrik Ringbæk Madsen (S) og kontorchef Kenn Bloch Mortensen i
regionens råstofforvaltning:
”Sagen har udviklet sig,
som vi har frygtet. Damolin’s
fund af moler i Hesselbjerg
bliver nu brugt i bestræbelserne på at udelade Mosebjerg og den vestlige del af
Stærhøj af Råstofplan 2016.
Vi ser os derfor nødsaget til
igen at gøre opmærksom på,

at Damolin A/S ejer anmeldte rettigheder i såvel Mosebjerg som Stærhøj. Udtages
disse områder af Råstofplan
2016, vil det have den konsekvens, at Damolin vil ansøge om indvindingstilladelse i de områder, hvor vi har
anmeldte rettigheder gældende frem til 2028. Et evt.
afslag kan afstedkomme en
erstatningssag.”, skriver Søren Klitskov.
Kravet er bemærkelses-

værdigt, idet Region Nordjylland netop har iværksat
efterårets undersøgelser af
området ved Erslev med det
formål at finde alternative
forekomster af ler, som kan
opveje Mosebjerg/Stærhøj.
Staten i skikkelse af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, ledsagede sit veto
fra i sommer med den mulighed, at Erslev - og andre forekomster af moler på Mors
- kan erstatte Mosebjerg og

»

Jeg opfattede, at
regionen og
Damolin var i en god
dialog med hinanden
og ikke på truslernes
vej.
HENRIK RINGBÆK MADSEN (S),
udvalgsformand

Stærhøj Vest. Hertil siger
Henrik Ringbæk Madsen,
formand for regionens udvalg for infrastruktur, klima,
kultur, og miljø:
- Jeg opfattede, at regionen og Damolin var i en god
dialog med hinanden og ikke på truslernes vej. Brevet
er et partsindlæg, som overrasker mig lidt, men jeg tror
stadig, vi vil kunne finde en
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Appetizer til H.M. Dronningens Nytårstale:
Kromandens nytårs-tapas.

Brevet fra Damolin tager udgangspunkt i Morsø Folkeblads artikel
fra 29. november, hvor Henrik Ringbæk Madsen udtalte, at der er
fundet moler nok til at opveje Mosebjerg.

MOLER: Damolins direktør tror fortsat på en løsning
ctb@mf.dk

FUR: 16. januar i år udtalte

Damolins direktør Søren
Klitskov til Morsø Folkeblad:
- Men vi er villige til et
kompromis. Hvis for eksempel regionen kan påvise, at
der ved Erslev findes moler i
en mængde og kvalitet, som
kan sikre virksomhedens
fremtidige virke, så vil vi være indstillet på at afstå fra
Mosebjerg som indvindingsområde. Sagde Søren Klitskov for 11 måneder siden.
Men nu har piben fået en
anden lyd. I sit aktuelle brev
til Region Nordjylland ser
Damolin problemer ved at
erstatte Mosebjerg med Erslev:
”Damolin A/S er såvel i be-

Udsættelse ikke mulig
I brevet nævner Damolin
den løsningsmulighed, at regionen ikke udtager, men
udsætter indvindingsretten
til Mosebjerg, hvor de største og bedste forekomster
findes, ved at forlænge de

anmeldte rettigheder med
yderligere 25 år, som det
sidst skete i 2003. Men den
tror udvalgsformanden ikke
på:
- Det mener jeg ikke, at vi
må. Det vil kræve en ændring af råstofloven. Men
det hører med i regnestykket, at den mængde moler,
der vil kunne graves i Mosebjerg, er væsentligt mindre,
end den, der blev angivet i
rapporten fra 1985. Hvor
meget mindre kan jeg ikke
komme ind på, før vi har haft
mødet med staten, siger
Henrik Ringbæk Madsen.
Udvalget for infrastruktur,
klima, kultur, og miljø holder møde torsdag med råstofsagen på dagsordenen

NYTÅRS-MENU den 31. december

Menu:

Luksus-anretning:
Helleflynder-terrine, pestobagt laks, håndpillede grønlandske rejer,
flodkrebs / jomfruhummer (pynt), Serrano-skinke m. melon,
dyreterrine/filet & fennikelsalat.
Anrettes på plukkede salater,
krydderurtedressing, couvertbrød / smør
Anrettes på flotte fade - klar til servering.

- Jeg hager mig fast
Af Carsten Tolbøll

løsning, der tilfredsstiller
begge parter. Det, der spøger, er spørgsmålet om de
gamle anmeldte rettigheder.
Vi har holdt et møde med
Svana, og skal holde et igen
inden jul, hvor der er lagt op
til en afklaring af sagen.
Desuden vil denne del af råstofplanen skulle ud i ny høringsrunder, fordi der er nye
graveområder, så der bliver
tid til at nå til enighed i løbet
af foråret, siger Henrik Ringbæk Madsen.

siddelse af anmeldte rettigheder som tinglyste aftaler
med lodsejere i Mosebjerg.
Dette er ikke tilfældet i Erslev, og det kan blive en vanskelig proces at skulle indgå
aftaler med nye lodsejere,
som måske slet ikke er interesseret i sådanne aftaler.
Indvinding i Erslev kan resultere i én for Damolin væsentlig dyrere og langt mere
tidskrævende løsning.”, skriver Søren Klitskov.
Vil ikke diskutere i avisen
Til dagens avis siger direktøren:
- Vi har sendt det brev, og
det må være det. Jeg vil ikke
diskutere i avisen. Jeg har ikke set, hvad regionen har
fundet af moler i Erslev, og
så længe jeg ikke har fået no-

get i stedet for, er jeg nødt til
at hage mig fast i Mosebjerg.
Men når det sker, er jeg sikker på, at vi og regionen
sammen finder en løsning,
siger Søren Klitskov. Han tilføjer:
- Men vi har stadig rettigheder i Mosebjerg. Betingelserne og mængderne skal
være de samme, hvis Erslev
skal erstatte Mosebjerg, siger Søren Klitskov.
Men I skal købe jer til rettighederne i Erslev?
- Det ved jeg så ikke, hvem
der skal. Hvis vi har rettighederne i Mosebjerg, skal vi ligestilles i Erslev. Men det er
en diskussion, jeg ikke vil
ind på endnu, siger direktøren.

Alt er gjort klar til
Duet af kalvemørbrad og poussin-bryst.
anretning / til at varme.
Anrettes med lækkert svampemiks, grønne asparges,
Der medfølger udførlig
jordskokke-chips, selleriflan og kartoffel-Rösti. Rødvinssauce.
anvisning med maden.
Alt er gjort klar tiAlt
l fremsendes klar til at sætte i ovnen / på komfur.
Der
medfølger
anretning / til at varme. anvisning / fremgangsmåde / serveringsforslag.
Der medfølger udførlig
Menuen skal
Variation af blåbær & chokolade:
anvisning med maden.
bestilles senest den
Hvid chokolademousse med makron, blåbær og likør,
28. december 2014
2016 –
blåbærmuffin, hvid chokoladeparfait, friske blåbær,
dog tager vi forbehold
blåbærcoulis, chokoladepynt.
Menuen skal
for, at vor kapacitet er
Alt fremsendes
med anvisning til anretning. Fryser nødvendig.
bestilles senest
den
booket op inden
28. december 2014 –
denne dato – og
Pris pr. person kr. 399,00.
dog tager vi forbehold
derfor kan vi komme
Leverancen
skal afhentes mellem kl. 12.00-14.00.
for, at vor kapacitet er
til at afvise bestillinger Betaling sker forud - efter anført anvisning ved skriftlig bekræftelse.
booket op inden
indenfor tidsfristen. Vi
Velbekomme
denne dato – og
anbefaler derfor tidlig
derfor kan vi komme
bestilling.
til at afvise bestillinger
indenfor tidsfristen. Vi
anbefaler
derfor tidlig
Sallingsundvej
104
bestilling.
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