
Af Lone Lærke Krog
lone.laerke.krog@nordjyske.dk

Ø. HVIDBJERG: Naboer til en 
fraflyttet ejendom på 
Glomstrupvej i Ø. Hvidbjerg 
ved Redsted ringede til poli-
tiet, da de havde mistanke 
om, at der var dyr tilbage i 

ejendommen. Da en patrulje 
fra Skive Politi kom til stedet 
fredag middag, blev mistan-
ken om dyremishandling be-
kræftet.

Uden mad og vand
Det viste det sig, at nogle ek-
sotiske dyr allerede var dø-

de, da de opholdt sig i et ter-
rarium uden vand og mad.

Det var to snoge og nogle 
edderkopper.

Derimod var der stadig syv 
levende katte i huset.

De er nu afhentet af repræ-
sentanter for Dyrenes Be-
skyttelse.

Politiassistent Niels Bach 
fra Skive Politi oplyser, at 
der vil blive rejst sigtelse om 
brud på dyreværnsloven 
mod det par, der boede i hu-
set - en 28-årig mand og en 
27-årig kvinde.

Misrøgtede dyr 
fundet i forladt hus
INDGREB: Syv katte reddet fra yderligere lidelse - eksotiske dyr allerede døde
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Af Carsten Tolbøll
carsten.tolboll@nordjyske.dk

MORS: Morsø Kommunes ud-
valg for teknik og miljø har 
sendt et forslag til kommu-
neplantillæg i offentlig hø-
ring i otte uger. Det handler 
om Stærhøj Øst nord for 
Bjergby, hvor mineralvirk-
somheden Damolin/Imerys 
har fået indvindingstilladel-
se til moler på et 6,7 hektar 
stort område område over 
20 år. 

Morsø Kommune har alle-
rede en gang før lavet et for-
slag til et kommuneplantil-
læg med tilhørende miljø-
rapport. Det blev sendt i hø-
ring i perioden juni til au-
gust 2014. I mellemtiden 
overgik sagsbehandlingen 
omkring indvinding af rå-

stoffer til Nordjyllands Re-
gionsråd, som senere beslut-
tede at underkende og revi-
dere Morsøs miljørapport. 

Efter at regionens forslag 
havde været i sendt ud i hø-
ring besluttede regionsrådet 
i september 2016 at bemyn-
dige sin forvaltning til at ud-
stede tilladelse til indvin-
ding af moler ved Stærhøj.

Forhandler med Damolin
Meiner Nørgaard (DF), for-
mand for Morsøs udvalg for 
teknik og miljø, siger, at 
kommunen nu tager fat på 
at forhandle en ordning med 
Damolin, således at trans-
porterne med moler fra 
Stærhøj til fabrikken på 
Skarrehage kan forløbe 
uden om landsbyerne Sund-
by og Bjergby.

Plan for  
Stærhøj på vej

Af Pernille K. Damsgaard
pm70@nordjyske.dk

THISTED: Det lader til, at de 
værnepligtige hos Bered-
skabsstyrelsen i Thisted må 
klumpe sig sammen en rum 
tid endnu. Der er nemlig in-
gen planer om, at de tomme 
telte skal pilles ned forelø-
bigt. Det behager hverken Ib 
Poulsen, medlem af Folke-
tinget for Dansk Folkeparti 
og viceborgmester i Thisted 

Kommune, eller Simon Kol-
lerup, medlem af Folketin-
get for Socialdemokratiet.

- Jeg synes, de telte skal 
pilles ned, så de kan gøre 
gavn andre steder. Det er 
ganske enkelt ressource-
spild at have dem stående, 
siger Ib Poulsen. Han ser 
gerne, at teltene gør gavn for 
de danske soldater i udlan-
det - eller i det mindste er 
klar til at kunne gøre gavn i 
udlandet.

- Ja, jeg synes ganske en-
kelt, at teltene gør mere 
gavn på et lager end på en 
græsmark i Thisted, siger Ib 
Poulsen. At teltene står tom-
me, ser han også som et be-
vis for, at regeringens politik 
har båret frugt.

Styr på grænserne
- Det er et symbol på, at vi 
har fået bedre styr på vores 
grænser, siger Ib Poulsen.

Simon Kollerup synes og-

så, at faciliteterne i Thisted 
kunne udnyttes bedre.

- Det er ganske enkelt tu-
detosset, da det jo spærrer 
for, at de værnepligtige kan 
bruge faciliteterne. Desuden 
koster teltlejren penge, og 
nu hvor der ikke er noget be-
hov, så er det jo dumt, at det 
står og fylder, siger Simon 
Kollerup, som vil spørge mi-
nisteren, om det kan være ri-
meligt, at lejren skal blive 
stående.

- Det hæmmer jo de vær-
nepligtige, så det er jo en 
loose/loose-situation, vi 
har, siger Simon Kollerup. 

Hvor meget det koster at 
have teltlejren på stand by, 
har ikke været muligt for 
Thisted Dagblad at få oplyst. 
Forsvarsministeriet oplyser 
dog i et spørgsmål til mini-
steren, at udgifterne til de fi-
re tomme teltlejre i Næstved, 
Haderslev, Herning og Thi-
sted med tilhørende facilite-

ter skønsmæssigt opgøres til 
72.000 kroner pr. måned, 
idet Beredskabsstyrelsen 
sørger for, at teltlejrene er 
klar til brug med kort varsel. 
Da beredskabet i Thisted fik 
ordre på at oprette en lejr, 
blev teltene sat op på bold-
banerne, gymnastiksalen 
blev indrettet med træskille-
vægge samt den ene værel-
sesafdeling blev lukket af til 
brug for flygtningefamilier. 

- Tudetosset at have lejren stående
RESSOURCER: Der er enighed hos to lokale politikere om, at teltlejren i Thisted skal pilles ned 

Af Gerda Buhl Andersen
gerda.buhl.andersen@nordjyske.dk

MORS: Danmarks Biblio-
teksforening holder 30. og 
31. marts et såkaldt Biblio-
tekspolitisk Topmøde i 
Korsør. 

På sit møde forleden 
skulle Morsø Kommunes 
børne- og kulturudvalg 
træffe beslutning om, 
hvem der skulle deltage i 
mødet, og det bliver for-
manden Lauge Larsen, der 
skal deltage i mødet, hvor 
der blandt andet bliver 
indlæg ved Bo Lidegaard, 
Christiane Vejlø og den af-

gående formand for FN’s 
generalforsamling Mogens 
Lykketoft. 

Lauge Larsen 
til topmøde

MORS: 4. april afholdes der kommunal- og menighedsrepræsentationsvalg i 
Grønland. Grønlandske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Danmark, 
men har fast bopæl i Grønland, kan allerede nu brevstemme, blandt andet 
hos Morsø Kommunes borgerservice i rådhusets åbningstid.

Grønlandske vælgere kan brevstemme

De næste otte uger kan borgere kommentere kommuneplantil-
lægget om molerindvinding i Stærhøj Øst.  Foto: Bo Lehm 

Af Helle Møller Larsen
helle.moeller.larsen@nordjyske.dk

NYKØBING: Smadrede bilru-
der var det syn, der søndag 
formiddag mødte bilejere 
på Svalevej. De tre af dem 
har adresse der. 

Tonny Bjerrum, der har 
adresse få gader derfra, fik 
forruden smadret i sin 
Volkswagen Up. 

- Vi var til fødselsdag og 
satte bilen på Svalevej 
klokken 18 og hentede den 
ved 10-tiden næste formid-
dag, siger Tonny Bjerrum. 

- Vi gik hjem omkring 
klokken 01.30, og der var 
forruden ikke smadret, ud-
dyber bilejeren, der gætter 
på, at der er tale om dren-
gesteger. 

En to kilo tung betonfi-
gur, hentet fra en nærlig-
gende have, er blevet brugt 
til at smadre forruden i 
hans bil. Den er nu på 
værksted. 

I de øvrige biler, der 
holdt i indkørsler, er bag-
ruderne smadrede. Hvem 
der står bag hærværket, 
der er politianmeldt, har 
Tonny Bjerrum ingen anel-
se om. 

- Jeg er kommet på Sva-
levej hele mit liv, og det har 
altid været et fredeligt 
sted, siger han. 

Lokalpolitiet i Thisted 
oplyser, at de er på bar 
bund og ingen spor har i 
sagen. 

Fire biler fik 
smadrede ruder 

Lauge Larsen. Arkivfoto




