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De russiske soldater behøver
ikke engang at have pas med,
når og hvis de officielt invaderer
det østlige Ukraine.
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32 år
i spidsen
for DGI

Guldfeber i
Nordjylland
Af Claus Jensen
claus.jensen@nordjyske.dk

Bøgeskov
Bryg
på tavlen

Sprød
Skagenskinke

Slagger koster millioner
FORURENING: Skatteborgerne i Rebild Kommune risikerer at hænge på høj regning

AALBORG: Guldfeberen har

for alvor ramt de nordjyske
fodboldfans. AaB’s superligahold løber i aften ind på
en udsolgt NORDJYSKE
Arena, når de møder Esbjerg
i fjerdesidste spillerunde.
Der er også udsolgt til sæsonens sidste hjemmekamp
mod AGF, og når AaB 15.
maj spiller pokalfinale i København, vil over 10.000
nordjyder være på plads for
at støtte holdet.
AaB’s spillere mærker da
også både opbakningen og
forventningspresset.
- Men vi skal passe på med
at tænke for meget over situationen, så vi ikke bliver
bange for at præstere. Vi
skal ud og have det sjovt, og
med den fodbold, vi har vist
i hele sæsonen, ville det være en skam, hvis vi ikke sluttede godt af, fortæller midtbanespiller Nicolaj Thomsen.
Cheftræner Kent Nielsen
har da heller ikke tænkt sig
at trække i håndbremsen og
fedte guldmedaljerne hjem.
- Vi kommer ikke til at ændre radikalt på den måde, vi
tænker og spiller fodbold. Vi
skal passe på vores modstander, men ikke så meget,
at det går ud over den offensiv, som har været vores styrke hele sæsonen.




Side 22

Af Lars Teilmann og Caspar Birk
graverne@nordjyske.dk

BÆLUM: Et kæmpe slagge-

bjerg på en ejendom lige
uden for Bælum er en økonomisk bombe for skatteborgerne i Rebild Kommune. Kommunen anslår, at
oprydningen efter forureningen kommer til at koste
op mod 10 millioner kroner.
Kravet er nu sendt til boet
efter Komdrup/St. Arden

Maskinstation, som gik konkurs i slutningen af februar i
år.
Jesper Lang Sørensen er
nabo til Smidievej 22, hvor
slaggerne, der er fyldt med
tungmetaller, hober sig op i
meterhøje bakker.
Han har flere gange alarmeret kommunen, og han
undrer sig over, at der ikke
er sket noget i sagen, da det
er over halvandet år siden,
han tog kontakt til kommu-

nen første gang.
- Det var kommunen, der
gav firmaet en § 19-tilladelse, og det var kommunen,
der skulle håndhæve den.
Det var de ikke uenige i, men
det er bare ikke sket. Dér har
de svigtet, siger han.
Hvis man spørger i Rebild
Kommune, forklarer miljøchef Bo Lodbjerg, at det
handler om ressourcer.
- Det har noget at gøre
med, at vi har været presset

med sager og en medarbejder, der var ramt af sygdom,
så det havde vi ikke ressourcer til - desværre, siger han.
I Danmarks Naturfredningsforening køber civilingeniør Christian Poll ikke
argumentet om ressourcemangel.
- Man kan jo altid råbe ressourcemangel. Men kommunen skal følge nogle regler, og hvis de ikke har ressourcerne, må de jo melde

tilbage i systemet, at de ikke
kan udfylde de rammer, som
de skal efter loven, siger
Christian Poll.
Der bliver næppe penge til
oprydning i boet. Der er krav
for 105 millioner kroner i
boet efter Komdrup/St. Arden Maskinstation, oplyser
kurator Hanne Bruun Jacobsen.
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FYRTÅRN FOR GRØN ENERGI

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (RV)
skruede bogstaveligt talt op for varmen, da han fredag
deltog i indvielsen af
verdens største solvarmeanlæg i Dronninglund. Bag ministeren ses formanden for Dronninglund Fjernvarme,
Carsten Møller Nielsen, og driftsleder
Johan Frey (th).

Foto: Bent Bach
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HÆKPLANTETID
plante smil og plante....

Spar 1 års vækst
planter fra eget kølerum

Tilmeld Dem vores nyhedsbrev - www.gugplanteskole.dk
Liguster ”Liga” ell. Hvad betyder omplantet
Vi giver naturligvis 20 andre sorter
Bøg 80-100 cm.
• Større planter
at vælge imellem
vækstgaranti!
omplantet
• Bedre rodnet

Buddleia/Sommerfuglebusk Chili Festival FYR og GRAN
Pr. stk. 59,95
HALV PRIS
TA´ 2 STK. KUN
SÅ LÆNGE
LAGER HAVES!

60,-

Chili i alle vindstyrker

PR. STK.

29
5000

95

TA´ 2 STK.

4 års

Bør plantes
inden d. 20. maj

FRIT VALG
10 stk.
i bundt

199,-

KRYDDERURTER

32 sorter - Pr. stk. 34,95
TA´ 3 STK.

90,-

FRIT VALG
20 STK. KUN

FRUGTTRÆER
æble/pære/blomme

6 STK.

109

FRIT VALG

Hverdage 9.00 -17.30
Lørdag 9.00-16.00
Sønd. og helligedage
10.00-16.00

MED FAGLIG BESKÆRING
LG
FRIT VA

Ved dette køb tilbyder vi 2x40 ltr.
komposteret kogødning til 1/2 pris - Værdi 69,95

Jordbærplanter

219,-

Side 32

3 STK.

749,-

Asparges

95

PLANTES KUN FORÅR

10 STK.

ANLÆG &
PLANTESKOLE

Indkildevej 17 - Gug
9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 08 58

Stig Elling formand for rejsearrangørerne
KØBENHAVN: Salgsdirektør Stig Elling fra Star Tour bliver ny formand for Rej-

searrangører i Danmark. Han afløser direktør Jan Vendelbo, Spies, som har
været formand i de forgangne to år. Det er en post, der går på omgang mellem de fire største charterarrangører herhjemme. 
/ritzau/
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Solen skinner over Dronninglund
SOLVARME: Klima- og energiminister kom til Nordjylland for at indvie verdens største solvarmeanlæg i Dronninglund
Af Lars Christensen
l.christensen@nordjyske.dk

DRONNINGLUND: - Dette er et

fyrtårn for grøn energi, og
jeg glæder mig til at fortælle
historien om det her sted
rundt om i verden.
Sådan lød ordene fra klima- energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, der fredag havde taget
turen til Nordjylland for at
indvie Dronninglund Fjernvarmes gigantiske solvarmeprojekt til 104 millioner kroner.
På en mark nær Dronninglund er 2982 solvarmeplader sat op på et 37.573 kvadratmeter stort areal for at
fange og forvandle solens
livsgivende stråler til varme
i fjernvarmeværkets kunders hjem.
En ambitiøs drøm
Det er langt fra Danmarks
første solvarmeanlæg, men
det er for en kort stund verdens største og mest ambitiøse.
Hvor andre værker har
haft som mål, at omkring 20
procent af varmeproduktionen skulle komme fra solvarme, har folkene i Dron-

ninglund fra starten satset
væsentligt højere.
Det nye anlæg skal nemlig
stå for halvdelen af den årlige varmeproduktion til værkets 1350 kunder.
- Nu kan vi vise de andre,
at løsningen ligger lige for.
Dronninglund giver hermed
sit lokale bidrag til nedbringelsen af den globale opvarmning, lød det fra den tydeligt stolte formand for
Dronninglund Fjernevarme,
Carsten Møller Nielsen.
Ikke kun for idealister
Det var været op ad bakke
for folkene bag at få det nye
solvarmeanlæg realiseret.
Otte år har det taget fra
planerne om anlægget første
gang blev udtænkt, for naboklager, miljøundersøgelser og en afgiftsjungle har
spændt ben for holdet.
Derfor var smilene fra alle
sider også ekstra store, da
samarbejdspartnere og interesserede fra lokalområdet
var mødt frem til indvielsen
ved solfangercentralen i en
nedlagt grusgrav nær Dronninglund.
- Med det her anlæg beviser Dronninglund, at klimavenlige løsninger ikke kun er

2982 solvarmeplader fylder 37.573 kvadratmeter på en mark nær Dronninglund. Der er 21 solfangere i hver række, og anlægget er ved
indvielsen det største i verden. I en nedlagt grusgrav på den anden side af vejen er opført et stort varmelager, der rummer 62.000 kubikmeter vand. 
Foto: Bent Bach
for idealister, men også for
folk, der har næse for en god
forretning, fortalte ministe-

Solvarme er en
rigtig fin forretning
ENERGI: Det gode vejr i april gav en gevinst
på 375 kroner pr. husstand
Af Anders Abildgaard
anders.abildgaard@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: I april skinne-

de solen over Danmark i
sammenlagt næsten 200 timer, og det er noget, der kan
mærkes på varmeregningen
hos de mange tusinde husejere, der er tilsluttet et varmeværk med solvarme.

Ifølge Dansk Fjernvarme
sparede en husstand med et
gennemsnitligt forbrug cirka 375 kroner alene i april
på de værker, hvor solvarmen erstattede varme, som
ellers skulle have været produceret på naturgas.
Dermed kommer april tæt
på rekorden for denne måned, der blev sat i 2011, da

253 solskinstimer fik den
gennemsnitlige besparelse
op på næsten 500 kroner.
Flere forbrugere på vej
Til gengæld er der siden
kommet langt flere forbrugere til, der får fjernvarme
fra solen, og flere er undervejs. I Nordjylland gælder
det aktuelt ikke kun Dron-

ren.
- Og så håber jeg, det ikke
bliver sidste gang, jeg får

mulighed for at indvie verdens største solvarmeanlæg,
sagde han med et let smil,

FAKTA

SOLVARME I NORDJYLLAND
Saltum
1005

SOLVARME

Tversted
4000

Strandby
8019+4000

Sæby
11.921

Vindblæs Jetsmark
15.500
13.000

Flauenskjold
2963

Asaa
5650

Ulsted
5012

Dronninglund
37.500

Skørping
2000+5000

Mou
4737

Eksisterende
Planlagt
Tallene angiver
solfangernes
areal i kvm

GRAFIK: PALLE OLSEN

Foruden de viste solfangeranlæg er der også et er der også et prototypeanlæg i Thisted, baseret på CSP-teknologi (Concentrated Solar Power) og leveret af Aalborg CSP.
ninglund, men også Løgstør,
hvor det lokale fjernvarmeværk netop har sat et solvarmeanlæg i drift i Vindblæs.

inden han gik indenfor for at
skrue op for varmen.

Det ventes at spare værkets
forbrugere for gennemsnitligt 1000 kroner om året.
Anlægget indvies 24. maj.

{{Danmark er suverænt verdens førende land inden for
solvarme. Alt i alt er der nu
47 solvarmeanlæg i drift i
Danmark.
{{Deres samlede produktion
svarer til mere end 10.000
husstandes årlige forbrug af
fjernvarme.
{{Yderligere 23 steder arbejdes der med nye anlæg eller
udvidelser af eksisterende
anlæg.
{{Det samlede solfangerareal vil i løbet af de næste
to år stige fra 423.000 kvm
til 751.000 kvm.
KILDE: DANSK FJERNVARME

