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Kære Stig Prüssing
Jeg har med tålmodighed ventet på svar fra dig siden 30. maj 2013 jvf. nedenstående.
I mellemtiden bliver det endnu mere aktuelt at få afklaret ansvar for anlægget i Knebel Vig.
En eller anden må være ansvarlig for det, som foregår i Vigen uanset ejerskifte/konkurs el.lign.
Her på det seneste ligger adskillige pontoner rundt i strandkanten.
Alene på matriklen Havbakken 17, hvorfra vedlagte billede er hentet her i december måned 2013, ligger disse 22
pontoner.
På modsatte side af Vigen har en gårdejer, Kirkebjergvej 29, samlet over halvtreds pontoner, som er drevet fra
anlægget ind på stranden neden for hans marker.
Der er efter sidste storm observeret massevis af tilsvarende affald (miljøsvineri) hele vejen rundt i bunden af Knebel
Vig.
Der kan ikke være meget tilbage af overfladebæringer inden for afmærkningen.
Anlægget må være i en miserabel tilstand efter mange måneders manglende tilsyn.
Vi finder det ganske uanstændigt, at ejer og myndigheder på den måde unddrager sig ansvar og lader fem og syv være
lige.
Med ønsket om en glædelig jul imødeser jer med forventning en løsning på sagen
Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård, Fmd.
Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs
Gl. Kirkevej 7, 8420 Knebel
Tlf. 86 35 12 25 el. mobil 40 28 99 18
www.borgerforeningen-mols.dk
formand@borgerforeningen-mols.dk
www.molsportalen.dk
NB! Vi håber du bakker op om Borgerforeningens arbejde
– Gerne som medlem!
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Fra: Stig Prussing (NaturErhvervstyrelsen) [mailto:spr@naturerhverv.dk]
Sendt: 30. maj 2013 14:18
Til: 'Jørgen Ørgård'
Emne: SV: Muslingeopdræt i Knebel vig

Kære Jørgen Ørgård
Vi behandler i øjeblikket en ansøgning om overdragelse af anlæg 237 ved Dyndby Hage, fra det konkursramte firma
Marifood ApS. til Rasmus Bjerregaards nye Firma Seaweed Seed Supply A/S. Dette firma er så, efter ansøgningen er
modtaget og sagsbehandlingen startet, jævnfør pressemeddelelse blevet overdraget/solgt til det norske firma
Seaweed Energy Solutions A/S, med henblik på videredrift.
Det har medført nogle spørgsmål til ansøger, som fremgår af vedlagte mail. Spørgsmålet om også anlæg 238 i Knebel
Vig indgår i overdragelsen, og dine spørgsmål i øvrigt, er også rejst.
Jeg vender tilbage når jeg modtager svar fra Rasmus Bjerregård.
Med venlig hilsen
Stig Prüssing
Overfiskerikontrollør l Koordinering l Center for Kontrol
+45 72 18 58 73 l spr@naturerhverv.dk
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
NaturErhvervstyrelsen l Nyropsgade 30 l 1780 København V. l Tlf. +45 33 95 80 00 l mail@naturerhverv.dk l
www.naturerhverv.dk

Fra: Jørgen Ørgård [mailto:oergaard@post.tele.dk]
Sendt: 28. maj 2013 14:47
Til: Stig Prussing (NaturErhvervstyrelsen)
Emne: SV: Muslingeopdræt i Knebel vig

Kære Stig Prüssing
Det fremgår af virksomhedsregisteret:
Marifood aps er erklæret konkurs og hvad der sker med muslinge anlægget i Knebel Vig står fortsat hen i det uvisse.
Borgerforeningen Mols får stadigvæk spørgsmål om projektet.
Er det overdraget ny ejer? En sådan skal godkendes i Erhvervsstyrelsen?
Skal anlægget fjernes i.h.t. til garantien?
Kan du løfte noget af sløret for os, så vi i det mindste ikke står som ganske målløse over for de evindelige spørgsmål.
Anlægget kan da ikke blot henligge, indtil det forgår, og hvis det er overdraget, vil vi gerne have oplyst navn og adresse
på den ny ejer.
Vi imødeser med interesse din reaktion.
Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård, Fmd.

Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs
Gl. Kirkevej 7, 8420 Knebel
Tlf. 86 35 12 25 el. mobil 40 28 99 18
www.borgerforeningen-mols.dk
formand@borgerforeningen-mols.dk
www.molsportalen.dk
NB! Vi håber du bakker op om Borgerforeningens arbejde
– Gerne som medlem!
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Fra: Stig Prussing (NaturErhvervstyrelsen) [mailto:spr@naturerhverv.dk]
Sendt: 9. november 2012 13:01
Til: Jørgen Ørgård
Emne: SV: Muslingeopdræt i Knebel vig

Kære Jørgen Ørgård
Jeg har haft det lidt vanskeligt med at få kontakt til Rasmus Bjerregaard, som har stået bag Marifood ApS’et, men i dag
har jeg fået tilbagemelding fra ham omkring nogle rykkere jeg har sendt vedrørende manglende afmærkning på hans
andet anlæg 237 i Århus Bugt.
Rasmus vedkender sig det personlige ansvar vedrørende anlæggenes vedligeholdelse, indtil en planlagt overdragelse til
en anden ejer er faldet på plads.
Hvis der er konkrete ting/mangler/spørgsmål som omkring afmærkning eller andet, for anlægget i Knebel Vig, så kan
Rasmus Bjerregaard kontaktes via:
marikultur@hotmail.com eller
Blue Food ApS
Nordre Kaj 2
DK-8700 Horsens
mob.: +45-26714750
Med venlig hilsen

Stig Prüssing
Overfiskerikontrollør
Center for Kontrol - Koordinering
Direkte tlf.: +45 72 18 58 73
E-mail: spr@naturerhverv.dk
________________________________
Ministeriet for Fødevarer, Landburg og Fiskeri
NaturErhvestyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.: +45 33 95 80 00
E-mail: mail@naturerhverv.dk
www.naturerhverv.dk

Fra: Jørgen Ørgård [mailto:oergaard@post.tele.dk]
Sendt: 8. november 2012 09:38
Til: Stig Prussing (NaturErhvervstyrelsen)
Emne: SV: Muslingeopdræt i Knebel vig

Kære Stig Prüssing
Nu året er ved at nå vejs ende, og vi igen snart skal have generalforsamling, må jeg endnu en gang spørge til sagen.
Det fremgår d.d. af Det centrale erhvervsregister CVR, at MariFood Aps pr. 7.11.12 er opløst efter konkurs.
Hvad skal der så ske med muslingefarmen i Knebel Vig?
Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård, Fmd.
Borgerforeningen Mols
Distriktsråd for Mols og Helgenæs
Gl. Kirkevej 7
8420 Knebel
Tlf. 86 35 12 25 el. mobil 40 28 99 18
www.borgerforeningen-mols.dk
formand@borgerforeningen-mols.dk
www.molsportalen.dk
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Fra: Stig Prussing (NaturErhvervstyrelsen) [mailto:spr@naturerhverv.dk]
Sendt: 9. februar 2012 10:36
Til: Jørgen Ørgård
Emne: SV: Muslingeopdræt i Knebel vig

Nej, der var desværre ikke sket noget.
Men din henvendelse gav mig anledning til at rykke Rasmus Bjerregård telefonisk for svar på de henvendelser som jeg
har sendt til ham: Han havde overset tidsfristen som jeg havde angivet, men lovede at jeg vil modtage skriftlig
besvarelse en af de nærmeste dage.
Jeg vender tilbage når der er nyt.
Hilsen
Stig Prüssing
Fra: Jørgen Ørgård [mailto:oergaard@post.tele.dk]

Sendt: 9. februar 2012 10:30
Til: Stig Prussing (NaturErhvervstyrelsen)
Emne: SV: Muslingeopdræt i Knebel vig

Tak for det!
Ja, faktisk lå den i spamboksen. Undskyld!
Men jeg kan jo så regne ud, at der ikke er sket yderligere siden da!
Mvh
Jørgen Ørgård

Fra: Stig Prussing (NaturErhvervstyrelsen) [mailto:spr@naturerhverv.dk]
Sendt: 12. januar 2012 13:28
Til: Jørgen Ørgård
Cc: Roskilde; Lars Høgild (NaturErhvervstyrelsen); Rasmus Bjerregaard (marikultur@hotmail.com)
Emne: SV: Muslingeopdræt i Knebel vig

Sagsnr. 2008-10060
Kære Jørgen Ørgård
På foranledning af Borgerforeningen Mols’ henvendelse den 16. november 2011, har Rasmus Bjerregaard oplyst:
Firmaet Marifood ApS er ikke insolvent, men i forbindelse med en planlagt overdraget til et andet firma, er der valg
ikke at indgive årsregnskab for 2010, for på den måde at lægge pres på den finansierende bank for at indgå aftale om
overdragelse af aktiviteterne til det andet firma. Dette har medført at firmaet Marifood ApS er forventeligt begæret
tvangsopløst. Anlægget er blevet passet regelmæssigt, og der beklages for de ilanddreven bøjer som der er lovet
efterfølgende opsamling af.
Jeg har på den baggrund af oplysningen om planlagt virksomhedsoverdragelse meddelt Rasmus Bjerregaard, at
opdrætsanlæg ikke må overdrages uden Fiskeridirektoratets, nu NaturErhvervstyrelsens, tilladelse, og har derfor
fremsendt ansøgningsskema for dette.
Jeg har endnu ikke modtaget ansøgninger fra Marifood Aps, og derfor rykket for det i dag, samtidigt med anmodning
om bemærkninger til henvendelsen af 9. januar 2012 fra Knebelvig Bådelaug (som også er fremsendt i kopi til
borgerforeningen)
Med venlig hilsen

Stig Prüssing
Overfiskerikontrollør
Fiskerikontoret
Direkte tlf.: +45 72 18 58 73
E-mail: spr@naturerhverv.dk
________________________________
Ministeriet for Fødevarer, Landburg og Fiskeri
NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.: +45 33 95 80 00
E-mail: mail@naturerhverv.dk
www.naturerhverv.dk
Fiskeridirektoratet, FødevareErhverv og Plantedirektoratet er 1. oktober 2011 fusioneret til NaturErhvervstyrelsen - under
Fødevareministeriet.

Fra: Jørgen Ørgård [mailto:oergaard@post.tele.dk]
Sendt: 12. januar 2012 11:11
Til: Stig Prussing (NaturErhvervstyrelsen)
Emne: SV: Muslingeopdræt i Knebel vig

Må jeg spørge til sagen? Vi skal snart have generalforsamling, og jeg vil gerne være opdateret.
Det er altid rart at kunne forholde sig til fakta, hvis generalforsamlingen har eventuelle spørgsmål!
Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård, Fmd.
Borgerforeningen Mols
Distriktsråd for Mols og Helgenæs
Gl. Kirkevej 7
8420 Knebel
Tlf. 86 35 12 25 el. mobil 40 28 99 18
www.borgerforeningen-mols.dk
formand@borgerforeningen-mols.dk
www.molsportalen.dk
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Fra: Stig Prussing (NaturErhvervstyrelsen) [mailto:spr@naturerhverv.dk]
Sendt: 17. november 2011 08:42
Til: Rasmus Bjerregaard (marikultur@hotmail.com)
Cc: oergaard@post.tele.dk; Roskilde; Lars Høgild (NaturErhvervstyrelsen)
Emne: VS: Muslingeopdræt i Knebel vig

Sagsnr. 2008-10060
Hej Rasmus
Jeg har modtaget nedenstående henvendelse fra Mols Borgerforening, og vil bede om dine bemærkninger hertil, gerne
inden d. 1. december.
Med venlig hilsen

Stig Prüssing
Overfiskerikontrollør
Fiskerikontoret
Direkte tlf.: +45 72 18 58 73
E-mail: spr@naturerhverv.dk
________________________________
Ministeriet for Fødevarer, Landburg og Fiskeri
NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.: +45 33 95 80 00
E-mail: mail@naturerhverv.dk
www.naturerhverv.dk
Fiskeridirektoratet, FødevareErhverv og Plantedirektoratet er 1. oktober 2011 fusioneret til NaturErhvervstyrelsen - under
Fødevareministeriet.

Fra: Jørgen Ørgård [mailto:oergaard@post.tele.dk]
Sendt: 16. november 2011 15:10
Til: Stig Prussing (NaturErhvervstyrelsen)
Emne: Muslingeopdræt i Knebel vig

Til
Stig Prüssing
Overfiskerikontrollør, Fiskerikontoret
Gennem et stykke tid har det forlydt, at firmaet bag muslingefarmen i Knebel Vig er insolvent.
Faktuelt oplyses det nu, at Selskabet bag muslingeopdræt i Knebel vig, Marifood ApS iflg.
Det centrale virksomhedsregister er sat under tvangsopløsning pr. 12.10.2011
På vegne af henvendelser til Borgerforeningen tillader jeg mig at forespørge,
hvilken betydning det har/får for opdrætsanlæg nr. 238 af muslinger i Knebel Vig?
Samme spørgsmål er relevant for destinationen i Begtrup Vig.
Det kan oplyses, at der på kysten ind mod Knebel by allerede ligger efterladenskaber af anlægget jvnf.
vedlagte
fotos
Med venlig hilsen
Jørgen Ørgård, Fmd.
Borgerforeningen Mols
Distriktsråd for Mols og Helgenæs
Gl. Kirkevej 7
8420 Knebel
Tlf. 86 35 12 25 el. mobil 40 28 99 18
www.borgerforeningen-mols.dk
formand@borgerforeningen-mols.dk
www.molsportalen.dk
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