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Svar til Jørgen Saaby vedrørende molersagen
MILJØ: Til Jørgen Saaby. ”Simpel bagvaskelse”: Nej, stor uenighed: Ja.
Molerindvindingsområdet i Mosebjerg består af flere forskellige matrikler ejet
af forskellige personer, og jeg vil indledningsvis sige, at de ting, jeg er
fremkommet/fremkommer, med intet har at gøre med de øvrige lodsejere.
Flere af dem har ej heller protesteret imod molerindvindingen.

Af Meiner Nørgaard, Medlem af Morsø kommunalbestyrelse og formand for udvalget for teknik
og miljø for Dansk Folkeparti, Søndenom 9, Emb, Øster Assels

Med dit læserbrev i torsdagens avis har offentligheden nu fået at se hvilke metoder du bruger i din
argumentation. Stort set intet af det, du skriver, har noget som helst med sagens faktiske indhold at
gøre.

Hvorfor/hvordan du nu lige pludselig blander beskæftigelses- og erhvervsudvalgets formand,
Ellen Phillipsen Dahl, ind i sagen, forstår jeg ganske enkelt ikke. Jeg kan godt se, at du refererer til
en intern mail mellem kommunalbestyrelsen og regionens udvalg, hvordan du i øvrigt kan referere
fra en intern mail, forstår jeg heller ikke, måske du har en ”muldvarp” i kommunalbestyrelsen
eller i regionen, der fodrer dig med oplysninger, men det skal vi nok finde ud af. Ikke at der er
noget, der ikke tåler dagens lys, men sætninger og forespørgsler i interne mails har tit behov for en
”finpudsning for at få det hele med”, inden de er egnet til offentliggørelse.

Uanset dine mange ord om bagvaskelse, ordentlighed, redelighed, demokrati osv. vil jeg til enhver
tid påstå, at du også kan have et økonomisk incitament i en sag som molerindvindingen i
Mosebjerg, og det er såmænd også helt ok at tænke på den måde. Jeg forstår også ganske
udmærket, at du protesterer imod planerne, så længe det er saglig begrundet. I en hvilken som
helst sag bruger enhver de argumenter, der er til rådighed for at fremme ens synspunkt. Jeg har det
svært med, at enkelte særinteresser går ind og blokerer for en nødvendig udvikling.

I sagen om molerindvinding er Morsø Kommunes argumenter baseret på et ønske om fortsat
vækst og udvikling til gavn for morsingboerne i fremtiden. Det er jo ikke et nyt fænomen, at
Mosebjerg er udlagt til molerindvinding. I 1972 blev området udlagt med såkaldte ”anmeldte
graverettigheder, i 1985 blev området udpeget i Råstofplanen som et molerindvindingsområde.
Det skete på baggrund af en aftale mellem Miljøministeriet, Viborg Amt, Morsø Kommune og
Skamol A/S (senere opkøbt af Damolin) om den fremtidige molerindvinding. Denne aftale har
ligget til grund for Viborg Amts råstofplanlægning og ligeledes både Råstofplan 2008 og
Råstofplan 2012, der er udarbejdet og godkendt af Region Nordjylland.

Nu er der så et nyt udvalg under Region Nordjylland, der finder behov for at markere sig og
pludselig har en anden holdning. Jeg har svært ved at se, hvilke saglige argumenter der er
fremkommet fra senest i 2012 og til nu, der bevirker, at de nu vil træffe en beslutning, der er til
stor ugunst for den fremtidige udvikling på Mors. Formanden for Regionens udvalg udtaler til
Morsø Folkeblad, at der er fundet en afbalanceret løsning, der sikrer molergravning i de næste 30
år. Dette er ikke korrekt, molerindustrien er en branche, der har behov for en meget langsigtet
tidshorisont, da der er enorme investeringer forbundet med indvindingen. Den skitserede
beslutning er tværtimod medvirkende til at Damolins fremtidsudsigter på Mors er yderst usikre.
Molerindustrien har gennem tiderne haft en stor betydning for Mors og ikke mindst for Nordmors.
Jeg sætter min lid til, at regionens politikere tænker over konsekvenserne og ser på den saglige
argumentation i hele denne sag, så de, når de skal træffe den endelige beslutning, finder en
løsning, der er til gavn for Mors i fremtiden.
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