
Fremtidsvision 
Et varmt emne i øjeblikket er vores 
udviklingsplan for 2030. Med den skal 
vi lægge grundstenen til, hvor vi ser 
os om 10-12 år – hvem skal vi være, 
hvad skal vi være kendt for, og hvor-
dan skal vi nå dertil? Vi har et væld af 
muligheder; Vi skal bare være dygtige 
til at udnytte dem bedst muligt. 

Vi har allerede bevæget os. I 2014 
stod vi på en brændende platform, 
men i dag står vi på et væsentligt 
mere sikkert fundament. Det har 
stor betydning for vores selvværd 
og vores selvforståelse. 

Skaldyrs- og 
kulturmøde
Vi er en ø, hvor der er mange events 
hen over året. Vi har slået vores navn 
fast med Kulturmødet Mors, som er 
Danmarks samlingssted for samtalen 
om kunst og kultur. Kulturmødet er 
én af de helt store events, hvor vi 
som regel tiltrækker mere end 20.000 
gæster. Men vi er også Danmarks 
Skaldyrshovedstad og hylder hvert 
år Limfjordens store skattekammer 
på vores Skaldyrsfestival i juni og 
ved Østers- og Muslingepremieren 
i oktober, hvor vi samtidig oplever 
danmarksmesterskaberne i 
champagnesabling og østers-
åbning.

Borgmester (V) i Morsø Kommune siden 2013

Født: 1958.

Hjemby: Opvokset på Mors, hvor han stadig bor i dag sammen med sin kone Mette.  

Uddannelse og civilt erhverv: Har arbejdet som selvstændig landmand i 37 år.

Fiskeforsteninger 
og turisme
Vi har netop indgået aftale om, 
at vi skal have en ny, fælles turist-
destination sammen med Struer
 og Skive Kommuner. Vi samarbejder 
i forvejen med Skive – og Region 
Midt- og Nordjylland – om at blive 
optaget på UNESCOs verdens-
arvsliste med vores forsteninger i 
moleret. Forsteningerne er af fisk, 
der er cirka 55 millioner år gamle.

Hans Ejner Bertelsen

Hot or not i Morsø

 BYPLAN NYT 2  201910



Manglende 
udligning
Der er én ting, som virkelig gene-
rer, og det er, at det ikke lykkedes 
for regeringen at få en udlignings-
reform på plads. Det fylder rigtigt 
meget, for det gør, at vi ikke kan 
tænke langsigtet. Vi er nødt til at 
tage ét år ad gangen. Så det er én 
af de ting, der trykker, og det er 
der rigtigt mange kommuner, der 
er ramt af. Det bør være noget af 
det første, det nye folketing tager 
fat i: At sikre os en retfærdig og 
lige udligning. 

Statslige arbejdspladser 
At blive tilgodeset med en ordentlig portion statslige 
arbejdspladser, dét kunne være dejligt. Eksempelvis har Holstebro 
Kommune fået et politihovedkvarter, Udbetaling Danmark osv. 
Det gør jo, at man bliver ekstra attraktiv for tilflyttere. Det kunne 
jeg godt ønske mig. Statslige arbejdspladser kunne skabe interesse, 
og på den måde kunne vi rykke ved vores demografi og få nogle 
yngre mennesker til at flytte hertil. Tingene hænger jo sammen. 

Indbyggertab
Vi taber indbyggere, fordi antallet af 
borgere, der dør, overstiger antallet af 
borgere, der fødes. Det er netop derfor, 
at vi er opmærksomme på, at vi skal 
tænke langsigtet og sikre, at vi har en 
kommune, der er i vækst. Vi ser heldig-
vis allerede nu, at der er unge, der er 
begyndt at flytte til eller tilbage til øen. 
Og vi har stigende fødselstal. Det, tror 
jeg, er fordi vi har gode tilbud i vores 
børnehaver og dagpleje, og fordi vi er 
en ø med mange jobs. Og så har man 
jo mulighed for at få et hus med en 
fantastisk udsigt og placering. 

Koblet fra 
Vores infrastruktur vil vi gerne have 
gjort bedre. Vi ønsker en bedre 
opkobling til motorvejsnettet i 
Herning. Vi forventer ikke, at vi får 
motorvej, men vi vil gerne have 
opgraderet vores veje, A26 og A34, 
så de bliver til 2+1-veje – så der er 
bedre mulighed for, at man kan 
overhale langsomkørende trafik. 

Gid det var os ...
Af journalist Emilie Koefoed

Fotos: Morsø Kommune
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