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 » Det kunne derimod have fremkaldt et strejf af respekt, 
hvis Skamol nøgternt havde erkendt, at verden er en 
anden i 2017 end i 1985 - og rettede ind. 
JØRGEN SAABY, Sundby

Af Jørgen Saaby
Skolebakken 45, Sundby

MOLER: Det sætter Skamols 
troværdighed og argumen-
tation under pres, når firma-
ets administrerende direk-
tør Karsten Lundgaard i MF 
d. 3. juni offentligt udstiller, 
at han mangler indsigt i 
grundlæggende råstoflov-
mæssige begreber og for-
hold, når han citeres for at 
udtale, at ”man er i gang 
med at tage nogle rettighe-
der fra os…”.

Samme anklagende hold-
ning udtrykkes af firmaets 
tekniske direktør Claus A. 
Jørgensen i Skamols hø-
ringssvar dateret 3. maj 
2016 om forslag til Råstof-
plan 2016. Der er ikke no-
gen, som tager nogen som 

helst rettigheder fra Skamol 
- de består derimod ganske 
uændrede, uagtet Region 
Nordjylland har vedtaget 
Råstofplan 2016 uden Mo-
sebjerg som graveområde.

Sandheden er derimod 
den, at disse rettigheder ha-
stigt bevæger sig i retning af 
at blive værdiløse, fordi de 
for længst er overhalet in-
denom af en række lovæn-
dringer, der begrænser Ska-
mols ret til at udnytte dem. 
Det gælder således i særlig 
grad ændringen af Planlo-
ven i 1994, som afspejlede 
samfundets meget høje pri-
oritering af beskyttelsen af 
de kystnære landskaber, 
samt ændringen af Råstoflo-
ven i 2003, der på afgørende 

punkter ændrede de an-
meldte rettigheders status. 
Og samme tekniske direktør 
Claus A. Jørgensen påpeger, 
at ”… vi har afgivet områder 
i stedet for de områder, vi 
har fået ...” Her henviser han 
indirekte til Rapporten ”Mo-
lerindvinding på Mors” - en 
rapport, hvis hovedkonklu-
sioner både var og er i direk-
te strid med råstofloven. 
Ydermere har Molerindu-
strien allerede i Ejerslev 
Nord - ud over, hvad der var 
aftalt i Molerrapporten - få-
et adgang til at indvinde me-
re moler end det, man af-
stod fra at indvinde andre 
steder.

Havde Skamol haft or-
dentligt rede på alt dette, 

ville man med rette have 
kunnet forvente en mere af-
dæmpet fremfærd - men 
tværtimod. Skamol langer i 
stedet ud efter Region Nord-
jylland med rodløse påstan-
de om aftalebrud. Og den 
dårlige stil videreføres, når 
Skamols tekniske direktør 
Claus A. Jørgensen og ud-
viklingschefen Jørgen Mik-
kelsen stiller sig truende an 
overfor en lodsejer, for at af-
tvinge ham en underskrift 
på en af firmaet udfærdiget 
ansøgning, der er behæftet 
med urigtige oplysninger, 
en underskrift som er over-
flødig og som desuden vil 
efterlade lodsejeren med en 
usikker retsstilling. Det tan-
gerer det pinlige at se Ska-
mol forsøge at spille med de 
muskler, som det i tiltagen-
de grad er svært for andre 
end firmaets egne topfolk at 
få øje på. Det kunne der-
imod have fremkaldt et 
strejf af respekt, hvis Skamol 
nøgternt havde erkendt, at 
verden er en anden i 2017 
end i 1985 - og rettede ind.

Skamol puster sig op og truer

Af Benny Engelbrecht
MF og finansordfører 
for Socialdemokratiet, 
Egevej 7, Adsbøl, 6300 Gråsten

ALMENE BOLIGER: I torsdags 
(1.6.) indgik regeringen en 
aftale med kommunerne om 
økonomien for 2018. Og vi i 
Socialdemokratiet kunne 
drage et lettelsens suk, fordi 
regeringen heldigvis var 
kommet på lidt bedre tanker 
om almene boliger. 

I sidste øjeblik tog regerin-
gen et forslag af bordet, der 
ellers ville pålægge kommu-
nerne at betale en højere an-

del, når der bygges almene 
boliger i deres by. Helt kon-
kret ville regeringen hæve 
andelen fra 10 procent til op 
mod 24 procent af bygge-
summen.

Derfor var jeg, inden afta-
len blev indgået torsdag, be-
kymret for, hvad den vil få af 
konsekvenser for det alme-
ne boligbyggeri. 

Men min bekymring er 
dog ikke afblæst, den er blot 
udsat. Problemet er, at rege-
ringen i sin aftale med kom-
munerne har fastlagt, at af-
talen skal genforhandles om 
et år. Med den underforståe-
de præmis, at forslaget bli-
ver lagt på bordet igen til 
den tid.

At pålægge kommunerne 
højere udgifter i forbindelse 
med alment boligbyggeri vil 
reelt set betyde, at byggeriet 
vil gå i stå. 

Vores kommuner er i for-
vejen presset økonomisk. 
Ved at pålægge dem yderli-
gere omkostninger, som de 
skal prioritere for at begyn-
de nyt byggeri, vil vi komme 
til at se færre nye, almene 
boliger i fremtiden. 

Vi har ikke brug for at 
bremse udviklingen i opførs-
len af nye, almene boliger. 
De seneste mange år har vi i 
byer landet over set mangel 
på boliger. Både til unge, fa-
milier og især ældre. 

År efter år skal vi høre om, 
at boligpriserne stiger, og at 
almindelige mennesker 
skubbes ud af København, 
Aarhus eller Aalborg, fordi 
det private boligmarked ga-
loperer derud af. Vores al-
mene boliger er en løsning 
på, at der fortsat kan bo folk 
med gennemsnitlige ind-
komster i byerne.

I de kommende, hvor vi 
får relativt flere ældre med-
borgere vil efterspørgslen 
på denne type boliger stige 
yderligere, og derfor er det 
ikke at udvise rettidig omhu, 
når regeringen vil sætte byg-
geriet af almene boliger helt 
i stå. 

Derfor vil vi i Socialdemo-
kratiet have et kritisk blik på 
det frem mod næste års 
kommunale forhandlinger.

Vi ønsker, at regeringen i 
stedet finder nye løsninger 
på, hvordan vi sikrer, at der 
er nok almene boliger i 
fremtiden. 

For lige nu skaber regerin-
gen endnu engang bare 
usikkerhed for den helt al-
mindelige dansker. 

Større usikkerhed på boligområdet

Af Ole Vagn Christensen
bestyrelsesformand for Nordisk 
Folkecenter for vedvarende energi, 
Provst Sonnes vej 12, Thisted

USA: Vi kan ikke være mere 
enige med klima-vismænde-
ne, som om Trumps melding 
om ikke ville vedstå sig Pa-
ris-aftalen udtaler, at det 
her er et signal, til de øvrige 

lande, der nu har chancen 
for at vise verden og den 
amerikanske befolkning, at 
selv om USA af Trump er sat 
i slæbegear, så tror vi ikke 
på, at markedet vil fremme 
gammel teknologi på ener-
giområdet. Når vi ikke tror 
på det, må vi, som siden oli-
ekrisernes tid har arbejdet 

for den vedvarende energi, 
tro på den amerikanske in-
dustri og den amerikanske 
befolkning, at vejen ikke er 
den centralisme, som Trump 
bræger. Den har ingen chan-
ce for at overleve i den de-
centrale verden. Hvor i ver-
den er det overhovedet mu-
ligt at undertrykke, den de-

centrale kraft med centralis-
me? I Danmark kan vi se, at 
tusind blomster vokser i det 
decentrale Danmark, mens 
flere og flere blomster mi-
ster livskraft i det centralisti-
ske Danmark inden for den 
indre sundhed, økologi, 
genbrug, og vedvarende 
energi, og folkeoplysningen.

USA i slæbegear

Mosebjerg danner igen baggrund for strid mellem molerindustrien 
og de lokale lodsejere.  Foto: Privat

Cirkus Benneweis måtte desværre pakke sit store 
telt sammen, men der blev tilsyneladende et pænt 
læs savsmuld i overskud. Det er åbenbart landet på 
Christiansborg, hvor Dansk Folkeparti og Socialde-
mokratiet igen sender regeringen rundt i manegen i 
det efterhånden mislykkede akrobatiske nummer 
om ny politiskole.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lægger i 
dag, onsdag, nogle forslag frem til, hvad der kan 
blive en midlertidig politiskole, indtil den ”rigtige” 
jyske politiskole i Vejle er helt færdig i 2020. DF og 
S vragede under stort ståhej regeringens plan om 
en skole i Herning til fordel for en tidligere sygeple-
jeskole i Vejle, der nærmest var indflytningsklar!

Men dagen før mødet i forligskredsen - som næp-
pe blev aftalt tirsdag - spillede ordførerne Trine 
Bramsen (S) og Peter Kofod Poulsen (DF) stærk 
kvinde og stærk mand og krævede et udspil fra re-
geringen inden 1. juli.

Det var dog magisk! Nu er der jo ingen døre i et 
cirkustelt, så de to ordførere sparkede vel reelt en 
totalt åben teltdug til side. Det kan godt være, at det 
så spektakulært ud, men det lignede alligevel et 
nummer, hvor tryllekunstneren ikke engang har 
noget oppe i ærmet.

De to retsordførere har en saglig pointe i, at der 
skal handles hurtigt, fordi der er så stort et behov 
for ekstra ressourcer, men mon regeringen overho-
vedet er uenig i det?

S og DF har tilsyneladende ikke engang noget 
modtræk, hvis det ikke lykkes før 1. juli, så mere 
end noget andet ligner det en regulær magtdemon-
stration. Rygtebørsen vil vide, at Pape har vestjyske 
byer i tankerne - men det ville godt nok gøre ”far-
cen” ekstra grinagtig, hvis han pegede på Herning!

En politiskole er nok lidt mere end en stor byg-
ning med syv klasselokaler, to toiletter og en gym-
nastiksal. Og det nytter ikke at udsætte det for poli-
tisk makværk, hvis det skal gøres ordentligt - selv i 
midlertidige rammer.

Men DF er stædigt: Nu vil partiet også have et dy-
repoliti. Det er dog ikke en afdeling, der udelukken-
de skal bestå af politihunde.

LEDER

Nyt savsmuld i 
manegen


