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THY-MORS: Sideløbende med 
at EUC Nordvest arbejder på 
højtryk for at etablere Nordic 
Food College i forbindelse 
med landbrugsskolen på 
Mors, har planerne om at 
flytte en række af grundud-
dannelserne fra Thisted til 
Tødsø været i høring. Nu har 
regionsrådets forretningsud-
valg indstillet til regionsrå-
det, at flytningen godkendes.

Derefter er den videre pro-
ces, at regionsrådet skal be-
handle sagen 29. maj. Med 
et enigt forretningsudvalg 
bag indstillingen om god-
kendelse af EUC Nordvests 
planer, vil regionsrådet 
utvivlsomt følge samme lin-
je og beslutte at indstille 
over for Undervisningsmini-
steriet, at flytningen god-
kendes.

- Som proceduren er i dag, 
så er sagen de facto god-
kendt, hvis regionsrådet ind-
stiller det til godkendelse, si-
ger Hans Chr. Jeppesen, di-
rektør for EUC Nordvest. 
Han tilføjer:

- Vi glæder os til at komme 
i gang og forventer, at der 
bliver byggestart på det ny 
byggeri i september i år.

EUC Nordvest ønsker at 
flytte grunduddannelserne 
inden for gastronom, ernæ-
ringsassistent, bager og kon-
ditor, gourmetslagter og tje-
ner til nybyggede lokaler 
ved landbrugsskolen i Tød-
sø. Baggrunden er, at loka-

lerne på skolen i Thisted er 
nedslidte, og samtidig øn-
sker man med Nordic Food 
College at skabe en nytæn-
kende hybriduddannelse, 
hvor begrebet ”Fra jord til 
bord” bliver tænkt med i de 
enkelte uddannelser.

Arkitektkonkurrence
EUC Nordvest har i løbet af 
foråret haft en arkitektkon-
kurrence kørende, hvor tre 
indbudte firmaer er blevet 
bedt om at komme med de-
res bud på, hvordan det ny 
byggeri ved landbrugssko-
len skal se ud. I går mødtes 
bedømmelsesudvalget for at 
udpege en vinder. De peger i 
enighed på projektet fra ar-
kitektfirmaet Meissner + 
Sigh, Skive.

”Forslaget udmærker sig 
ved at tegne en enkel og ar-
kitektonisk helhed, hvor 

sammenhængen og samspil-
let mellem ny og eksisteren-
de bygningsmasse er veltil-
passet, og hvor projektets 
overordnede idéer spiller 
rigtig godt sammen med 
EUC Nordvests vision for 
Nordic Food College”, lyder 
det blandt andet fra dom-
merudvalget.  

- Vi er særdeles tilfredse 
med vinderprojektet og glæ-
der os utrolig meget til at 
igangsætte realiseringen af 
det. Det er dejligt, at vi med 
denne store investering i nye 
uddannelsesfaciliteter, nu 
kan udbygge uddannelses-
udbuddet på Mors og skabe 
fundamentet for, at endnu 
flere unge kan tage en er-
hvervsuddannelse lokalt, si-
ger Hans Chr. Jeppesen.

Han forventer, at det ny 
byggeri er klar til at blive ta-
get i brug 1. juni 2019. 

Grønt lys for 
Food College
UDDANNELSE: Udvalg siger ja til nye uddannelser på 
Mors - der  er også fundet en vinder i arkitektkonkurrencen

Skive-firmaet Meissner + Sigh vandt arkitektkonkurrencen med de-
res bud på nybyggeriet ved landbrugsskolen i Tødsø.
 Illustration: Arkitektfirmaet Meissner + Sigh

AGGER: Agger Menighedsråd 
og Cold Hawaii Musik, Ag-
ger, inviterer til en musi-
kalsk forårssøndag i Agger 
Kirke og De Sorte Huse 13. 
maj.

Her kommer kongelig ope-
rasanger Jens-Christian 
Wandt og musiker og kom-
ponist Willy Egmose til 
vesterhavsbyen.

De har begge sagt ja til at 
medvirke ved højmessen i 
Agger Kirke om formidda-

gen og ved en koncert i 
Vandbygningsvæsnets tidli-
gere maskinhus om efter-
middagen.

Ved seancen i Agger Kirke 
er Claus Nybo liturg. Prædi-
kant er Hans E. Nørgaard, 
mens Willy Egmose medvir-
ker som organist. Jens-Chri-
stian Wandt vil synge solo.

Ved koncerten i De sorte 
Huse serveres et lydbillede 
med stor musikalsk spænd-
vidde. Willy Egmose akkom-

pagnerer Jens-Christian 
Wandt igennem ”tidens sal-
mer”, ”forårssange” og ”tre 
kendte værker af kirkelig ob-
servans”. 

Der bydes desuden på kla-
vervariationer, og også jazz.

Der vil være fællessang og 
der serveres kaffe og kringle 
til arrangementet, hvortil al-
le er velkommen.

Der er fri entré.
 -calh

Musikalsk søndag i Agger

 » Vi er særdeles tilfredse med vinder-
projektet og glæder os utrolig meget 
til at igangsætte realiseringen af det.
HANS CHR. JEPPESEN, direktør for EUC Nordvest

 {Projektet ved Grønslets 
Rende har til formål at skabe 
mere næringsfattig klitnatur 
med naturlige vandstands-
forhold.

 {Projektet omfatter cirka 
100 hektar, der grænser op 
til Nationalpark Thy ved Lod-
bjerg Klitplantage.

 {Projektet har været under-
vejs i cirka tre år bl.a. med 
tekniske forundersøgelser.

 {Arter, der tilgodeses som 
mål: Pilledrager, hjertelæbe 
og strandtudse (alle på 
dansk rødliste)

 {Øvrige arter, der tilgode-
ses:

 { Langbladet soldug, flyden-
de kogleaks, sekshannet bæ-
karne, tvepibet lobelis, stor 
vandsalamander, spidssnu-
det frø og trane (alle på 
dansk rødliste).

 { I tilstødende arealer til det 
projekterede naturområde er 
der klokkelyng, plettet gøge-
urt, mosetroldurt, engviol, 
tormentil og hirse-star.

FAKTA
NÆRINGSFATTIG KLIT

Af Lone Lærke Krog 
og Diana Holm (foto)
lone.laerke.krog@nordjyske.dk

LODBJERG: - Det ville fryde 
mig at se tranen yngle heru-
de, siger Thorning Christen-
sen.

Han triller forsigtigt den 
gamle pick up ad den ujæv-
ne markvej vestpå ad de are-
aler, der blev indvundet til 
landbrugsjord for snart 100 
år siden.

- Min farfar var med til at 
grave grøfter herude, for-
tæller Thorning Christen-
sen.

Thorning Christensen er 
landmand, og det er ikke 
mere end fem år siden, han 
erhvervede 16 hektar af den 
jord, der grænser op til Nati-
onalpark Thy. 

Cirka 11 hektar betegnes 

som omdriftsjord, og det er 
kun fire år siden, at han dyr-
kede korn her.

Men nu har han andre pla-
ner, og det skyldes en dialog 
med Nationalpark Thy.

- Jeg vil gerne være med til 
at skabe bedre natur, siger 
Thorning Christensen.

Nationalparken ønsker at 
genskabe den naturlige hy-
drologi i et område ved det, 
der kaldes Grønslets Rende.

Formålet er at skabe et 
100 hektar stort sammen-
hængende område med be-
tegnelsen ”næringsfattig 
klitnatur med naturlige 
vandstandsforhold”.

Dermed vil der skabes 
bedre betingelser for planter 
som klokkelyng, plettet gø-
geurt, mose-troldurt og hir-
sestar, der er til stede på til-

stødende arealer.
De direkte målarter er pil-

ledrager, hjertelæbe og 
strandtudse, der alle er på 
den danske rødliste over tru-
ede og fredede arter.

Lederen af Nationalpark 
Thy, Else Østergaard Ander-
sen, glæder sig over den po-
sitive dialog med alle lodse-
jere i området, at projektet i 
princippet er klar til at blive 
realiseret. 

Private lodsejere råder 
over en tredjedel af det 100 
hektar store område, mens 
Naturstyrelsen Thy ejer de 
sidste to tredjedele.

Pengene er sat af på bud-
gettet til at give den nødven-
dige kompensation i et tyve-
årigt tilsagn.

Kompensationen varierer 
fra 300-3500 kr. pr. hektar i 

henhold til Miljø- og Føde-
vareministeriets tilsagnsty-
per for fastholdelse af våd-
områder.

Men samme ministerium 
har vurderet, at nationalpar-
ker ikke kan give den type 
kompensation uden at kom-
me i konflikt med EUs De 
Minimis forordning, hvor 
kompensation til private 
lodsejere for tab af dyrk-
ningsrettigheder betegnes 
som konkurrenceforvriden-
de statsstøtte, hvis en land-
brugsbedrift modtager mere 
end 15.000 euro over en tre-
årig periode.

- Det er så lille et beløb, at 
vi reelt ikke har mulighed for 
at lave aftaler med private 
lodsejere, siger Else Øster-
gaard Andersen, der er leder 
af Nationalpark Thy.

Thorning Christensen:
- Hvis den sats kommer til 

at gælde, så bliver projektet 
ikke til noget med min med-
virken. Det kan jeg ikke for-
svare over for mine kredito-
rer.

Nationalpark Thy skrev for 
nyligt til miljøministeren for 
at pege på problemet.

”Sagen er overordentlig 
vigtig for, at nationalparklo-
vens formål reelt kan ske fyl-
des i relation til privatejet 
jord og essentiel for alle dan-
ske nationalparkers virke”, 
skrev Torben Juul-Olsen, 
formand for Nationalpark 
Thy.

Daværende minister Es-
ben Lunde Larsen svarede, 
at han ville bede ministeriet 
om at tage kontakt til EU-
kommissionen for at få af-

klaret, hvilke muligheder 
der er - og han lovede at ind-
drage nationalparkerne i 
den videre proces. Siden er 
der ikke sket nyt i sagen.

For lederen af National-
park Thy, Else Østergaard 
Andersen, er det helt essen-
tielt for nationalparkerne at 
kunne gennemføre denne 
type naturgenopretning.

- Hvis ikke det lykkes at få 
en forståelse for det her i EU, 
så giver det ikke mening at 
udpege nationalparker med 
privatejet jord, pointerer 
hun.

Lederen af den ti år gamle 
nationalpark i Thy tror dog 
på, at der findes en løsning.

- Jeg tror, det er en for-
glemmelse, at man ikke har 
taget nationalparkerne med 
i landdistriktsprogrammet, 

Fortolkning spænder ben for   ny natur
INITIATIV: Nationalpark Thy vil etablere 100 hektar vådområde ved at lukke grøfter, og lodsejerne er med på ideen

siger hun.
Genskabelsen af vådområ-

det ved Grønslets Rende har 
været tre år undervejs - bl.a. 
med tekniske forundersø-
gelser af projektets konse-
kvenser for naturen.

Og Thisted Kommune har 

ligeledes bevilget 500.000 
kroner til entreprenørarbej-
de i år - som tilskud til pro-
jektet.

- Det er pisse irriterende, 
hvis det ikke bliver til noget 
nu. Vi er køreklar, siger 
Thorning Christensen.

Thorning Christensens farfar var i sin tid med til at grave grøfter ved Grønslets Rende, hvorved det blev 
muligt at dyrke jorden. Til venstre ses et stykke jord, hvor Thorning Christensen (t.v.) har dyrket korn. 
Nu vil han være med til at genskabe naturen som vådområde. Til højre Else Østergaard Andersen.

Lige nord for det opdyrkede område ligger et naturområde, der ikke er afvandet - og derfor giver et 
billede af, hvordan det nye vådområde med tiden kan komme til at se ud.

Hvis grøfterne lukkes som led i projektet vil det reducere okkerforureningen af nedstrøms søer og 
vandløb - blandt andet Natura 2000 området Ørum Sø.

Seks kilometer grøfter blev gravet med håndkraft for omkring 100 år 
siden (markeret med blå linjer). Nu sløjfes grøfterne ifølge planen.

 » Hvis ikke det lykkes at få en forståelse 
for det her i EU, så giver det ikke mening at 
udpege nationalparker med privatejet jord.
ELSE ØSTERGAARD ANDERSEN, leder af Nationalpark Thy


