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Tvivl om webkamera fra Sletterhage Fyr
Borgerforeningen Mols kan ikke få klar besked om
det er muligt opstille webkamera på toppen af
Sletterhage Fyr.
Af Martin Schultz
schultz@lokalavisen.dk

Efter at have været i clinch med Region Midt
jylland om akutplaner og med
TDe om sikring af mobiltele
foni på Mols og Helgenæs, er
Borgerforeningen Mols nu
klar til at lægge arm med end
nu et par tunge drenge i sys
tem-Danmark
Borgerforeningens formand
Jørgen 0rgård, Knebel, korre
sponderer for tiden med både
0stjyllands Politi, Justitsmi
nisteriet og Rigspolitichefen
om at å lov til at sætte et web
kamera op på Sletterhage Fyr
for at ftlme udsigten over ha
vet og skibstrafild<en.
"Farvandsdirektoratet har
ild<e noget imod at vi opsætter
et webkamera i toppen af fy
ret," fortællerjørgen 0rgård.

Men hverken 0stjyllands Po
liti eller Justitsministeriet har
ifølge korrespondancen hjem
mel til at give tilladelse til op
tagelse af oversigtsbilleder af
havudsigten.

Ældre er udsigtsløse
Blandt andet har Knud Bak fra
Skødshoved foreslået, at der
etableres et fast kamera på
toppen af Sletterhage Fyr, som
kan sende billeder til for ek
sempel
Borgerforeningens
hjemmeside.
"Der er en rigtigt flot udsigt
fra Sletterhage Fyr, og jeg og
andre ældre eller handicappe
de har svært ved at komme op
i fyret," siger ICnud Bak.

Motorvej på skærmen
Jørgen 0rgård spørger nu
Rigspolitichefen, hvad der kan
være til hinder for at opsætte

Borgerforeningen på Mols vil have k/ar besked fra Rigspolitichefen
om mulighederne for at sætte et webkamera på toppen afS/etter
hage Fyr.

det ønskede kamera: "Når
man i Justitsministeriet me
ner, at ingen myndighed kan
meddele konkret tilladelse,
kan nogen så meddele kon
kret
afslag?"
Adskillige kameraer er opsat
på lignende vis til overvåg

ning af motorveje og kyst
strækninger.
"Hvad er forskellen på at lade
et webkamera vise de vej faren
de på en motorvej på enhver
pc og så lade det samme ske
med skibstrafild<en tæt forbi
Sletterhage Fyr?"

