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NORDJYLLAND: Meget tyder 
på, at staten er parat til at 
opgive det, der reelt er et ve-
to mod den råstofplan, som 
Region Nordjylland er ved at 
udarbejde. Stridspunktet 
har været molerudvinding, 
hvor staten har krævet, at to 
omdiskuterede naturområ-
der på Mors ikke tages ud, 
før man er sikre på, at andre 
steder har tilstrækkelige fo-
rekomster af moler.

Regionens forvaltning 
skal nu forhandle med sta-
ten, og det kan formentlig 
føre til, at staten dropper si-
ne indvendinger.

Ny vurderinger
Og udviklingen er for regio-
nen gået i en gunstig ret-
ning. 

Foreløbige antydninger si-
ger, at der andre steder  - end 
på de omstridte områder - er 
langt større forekomster af 
moler. Samtidig siger en ny 
vurdering, at et af de to om-
råder, Mosebjerg,  som et 
flertal i regionsrådet har ta-
get ud af forslaget til råstof-
plan, ikke rummer så store 
muligheder som tidligere 
antaget.

- Jeg er meget optimistisk. 
Med de antydninger vi har 
fået af, hvad der andre ste-
der er af moler, så er det vo-
res vurdering, at staten nok 
vil frafalde sit veto. Det er 
noget, som regionens for-
valtning nu skal drøfte med 
statens Styrelse for Vand- og 
Naturforvaltning. Her vil 
man se på de vurderinger, 
der er af, hvor meget moler 
der er. Der er udsigt til meget 
mere moler, end vi havde fo-
restillet os, siger Henrik 
Ringbæk Madsen (S), der er 
formand for regionsrådets 
udvalg for Infrastruktur, kli-
ma, kultur og miljø.

Erslev-området er et af de 
steder, hvor der laves nær-
mere undersøgelser af, hvor 
meget moler der er.

Venter på rapport
- Noget tyder på, at der i Ers-
lev er store mængder moler, 
men vi har ikke fået den en-
delige rapport. Er der rige-
ligt med moler dér, tror jeg, 
at staten frafalder sit veto, 
siger Erik Harbo Larsen (V), 
der er næstformand i udval-
get for Infrastruktur, klima, 
kultur og miljø.

I foråret stemte hans parti 
imod, da et flertal i regions-

rådet besluttede at tage om-
råderne Mosebjerg og Stær-
høj ud af det forslag til rå-
stofplan, der blev sendt ud i 
offentlig debat. Samtidig 
blev der sat en undersøgelse 
i gang af nye områder, hvor 
der eventuelt kan graves 
moler. Det drejer sig bl.a. om 
Erslev. Siden er der også 
dukket et andet muligt nyt 
graveområde op.

Statens indblanding
Styrelsen for Vand- og Na-
turforvaltning har til regio-
nen sagt, at udtagningen af 
Mosebjerg og Stærhøj burde 
have afventet kortlægnin-
gen af ny områder.

Her har statens indblan-
ding skabt en del debat. 

I Folketinget har sagen få-
et Enhedslisten til at stille 
spørgsmål til miljø- og føde-
vareminister Esben Lunde 
Larsen (V). 

Han har i et svar betegnet 
moler som en unik ressour-
ce, og at det er statens inte-
resse at have et særligt fokus 
på udnyttelsen.

Den holdning bliver stærkt 
kritiseret af Foreningen til 

bevarelse af Mosebjerg og 
Stærhøj, der mener, at sta-
ten her er i konflikt med lov-
givningen. 

Tilhængerne af at sikre de 
to naturområdet er i øvrigt 
indstillet på at gå til Natur- 
og Miljøklagenævnet, hvis 
de to områder igen kommer 
ind i planlægningen. 

I molerindustrien har be-
kymringen været, om man 
også i fremtiden kan være 
sikker på tilstrækkeligt med 
råstoffer.

Forhandlinger om veto
RÅSTOFPLAN: Nye molerforekomster ser ud til at kunne få staten til at opgive sin modstand mod ny råstofplan 

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) betegner moler som en unik ressource, hvor staten har en særlig interesse i udnyttelsen.  Arkivfoto: Peter Mørk

Udvalgsformand Henrik Ringbæk Madsen (S) tror på, at staten fra-
falder sit veto.  Arkivfoto: Henrik Bo

» Der er udsigt til 
meget mere  

moler, end vi have  
forestillet os.
HENRIK RINGBÆK MADSEN (S),  
formand for regionsrådets udvalg for 
Infrastruktur, klima, kultur og miljø.

 { I det forslag til ny råstofplan, som Region Nordjylland i foråret 
sendte ud i offentlig høring, blev to omdiskuterede molerarealer 
tager ud.

 {Det drejer sig om Mosebjerg og Stærhøj på Mors. Nu er regio-
nen ved at undersøge, om der på Mors - bl.a. ved Erslev - er ny 
molerarealer. En del tyder på, at det er der, og det kan betyde, at 
de to omstridte naturområder ikke kommer med i den endelige 
plan. 

 { Er der ikke ny forekomster, kan et veto fra staten betyde, at de 
to arealer igen skal ind i planen.

 {Mulighederne for i fremtiden at grave moler, har været et af de 
mest diskuterede punkter i den ny råstofplan for Nordjylland. 
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 » Med de antydninger vi har fået af, hvad  
der andre steder er af moler, så er det vores  
vurdering, at staten nok vil frafalde sit veto.
HENRIK RINGBÆK MADSEN (S), formand for regionsrådets udvalg for Infrastruktur, klima, kultur og miljø




