
Nordjylland

Svinkløv Badehotel
vinder fornem pris
Kampen var hård, men Svinkløv Badehotel høstede til slut prisen for
"Årets Ret med Fisk og Skaldyr"

ms@dnmh.dk
Af Mette Siggaard kategorien var restauranter-

ne Formel B i København og
Ruths Hotel i Skagen.

om at vinde prisen. De nomi-
nerede kokke havde forin-
den præsenteret juryen for
hver deres bud på en nyska-
bende ret med fisk og skal-
dyr.

Den. 28. november blev
konkurrencen endelig
afgjort, da spiseguiden Whi-
te Guide – sammen med
Landbrug & Fødevarer - hav-
de inviteret Danmarks
gastronomiske scene til deres
årlige prisuddeling.

Selvom feltet var utrolig
stærkt, gjorde vinderretten,
som har sit udgangspunkt i
jomfruhummer, sig alligevel
bemærket hos den impone-
rede jury, der blandt andet
sagde:

- Retten fremstår enkel,
men overrasker med velud-
ført kompleksitet og en van-
vittig tilberedt jomfruhum-
mer. Eksotiske, men genken-
delige smage bidrager til en
elegant brug af sødme og
fedme. Kokkene fremviser
højt teknisk niveau af tilbe-
redning, der skaber en af de
bedste jomfruhummerretter
ever. Det ubestridte hoved-
emne præsenteres uhørt
skarpt og tilberedt. En stor
ret.

"Årets Ret med Fisk og
Skaldyr" er støttet af Dan-
marks Fiskeriforening PO og
Partnerskabet for fisk og
skaldyr.

De øvrige nominerede i

JAMMERBUGT: Udgangspunk-
tet var jomfruhummer, fan-
get med tejn i Skagerrak. Og
kombinationen, som kokke-
ne Emil Kirkegård og Oliver
Bendi fra Svinkløv Badehotel
kreerede var så dygtigt
udført, at de to nu er hædret
for at have lavet "Årets Ret
med Fisk og Skaldyr 2022".
En hæder, som også udløser
en check på 20.000 kroner.
Det skriver Landbrug &
Fødevarer i en pressemed-
delelse.

Der var ellers hård kamp
mellem nogle af Danmarks
bedste og dygtigste kokke

Kokkene Emil Kirkegård og Oli-
ver Bendi fra Svinkløv Badeho-

tel vandt prisen for Årets ret.
Foto: Landbrug & Fødevarer

V og S er måske ovre
minksagen - men blå
nordjyder glemmer ikke
Venstre og Socialdemokratiet nærmer sig hinanden, og en regering med begge partier er
ikke udelukket. Men på i hvert fald ét emne har Venstres vælgere et stort forbehold

esbi@dnmh.dk

Af Esben Vest 
Billingsøe

Foto: Nicolas Cho Meier
Det er nu over to år siden, at regeringen tog en ulovlig 
beslutning om at aflive alle danske mink.

Philip Davali/Ritzau Scanpix

Alternativets leder Franciska Rosenkilde mangler stadig at melde 
klart ud, om hendes parti vil støtte, at der skal være en 
advokatundersøgelse af Mette Frederiksen.

NORDJYLLAND: Tidligere stats-
minister Anders Fogh Ras-
mussen udtalte for nylig, at
to "stinkende sager" skal ryd-
des ad vejen, før Venstre kan
gå i regering med Socialde-
mokratiet: FE-sagen og
Minksagen.

Nu viser en ny undersøgel-
se fra Panel Nordjylland, der
har spurgt 1413 nordjyder,
at minksagen langtfra er et
afsluttet kapitel.

Både Venstre og Konserva-
tive flirter i øjeblikket med
Socialdemokratiet, og målet
er potentielt at indgå i en
bred regering hen over mid-
ten. De to partier har lagt de
kradse krav fra valgkampen
om en advokatundersøgelse
af Mette Frederiksens rolle i

- Jeg bliver selvfølgelig
nødt til - som alle mulige
andre - at bøje mig for, hvad
der er af flertal i det danske
folketing, sagde den tidlige-
re statsminister til Jyllands-
Posten kun et par dage efter
valget.

Moderaternes vælgere bak-
ker ikke allesammen. Blandt
partiets nordjyske vælgere

minksagen til side. For en
stund. Det har blå bloks væl-
gere på ingen måde.

Kovendinger
80 procent af de nordjyder,
der stemte på et af partierne
i blå blok, mener således, at

der skal gennemføres en
advokatundersøgelse.

Længe så det ud til, at der
var flertal for en advokatun-
dersøgelse efter valget. I
hvert fald på de tidspunkter,
hvor Alternativet var for
undersøgelsen. I skrivende

stund har partiet stadig ikke
besluttet sig.

Moderaterne stillede før
valget et ufravigeligt krav
om en advokatvurdering for
at støtte Mette Frederiksen.

- Der mangler at blive sat

et værdigt punktum for den
her sag, sagde partiets leder,
Lars Løkke Rasmussen til DR
28. september.

Nu er flertallet rødt, og
derfor er Lars Løkke bakket
en smule på sit krav.
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Telefon 9935 3535
E-mail nordjylland@dnmh.dk

Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst

Information om prisregulering 
Som følge af stigende papir-, brændstof- og driftsomkostninger vil abonnementspriserne 
på NORDJYSKE Stiftstidendes abonnementsprodukter blive reguleret pr. 01.01.2023. 

Se alle priser under punktet Betingelser & Priser nederst på nordjyske.dk. 

Du har altid mulighed for at skifte til en anden abonnementstype. Kontakte os gerne i 
Kundeservice, vi sidder klar til at hjælpe dig med at finde det abonnement, som passer til 
din husstand. 
 
Kundeservice kan kontaktes på tlf. 9935 3434 eller på mail kundeservice@dnmh.dk

Undgå ventetid på telefonen og kontakt os på hverdage efter kl. 12.

1545 2.000 kr. 92897 2.000 kr. 172961 2.000 kr.
2632 2.000 kr. 97650 5.000 kr. 175694 2.000 kr.
7683 2.000 kr. 102775 2.000 kr. 177209 10.000 kr.
7808 2.000 kr. 102837 5.000 kr. 177432 2.000 kr.

19872 10.000 kr. 108754 10.000 kr. 179486 5.000 kr.
20318 2.000 kr. 109787 10.000 kr. 187548 5.000 kr.
21458 5.000 kr. 116027 2.000 kr. 187728 2.000 kr.
24750 2.000 kr. 116466 10.000 kr. 188114 10.000 kr.
25960 5.000 kr. 116472 2.000 kr. 188304 2.000 kr.
27864 2.000 kr. 121974 5.000 kr. 188569 5.000 kr.
35593 2.000 kr. 124969 2.000 kr. 189679 2.000 kr.
40709 2.000 kr. 125157 2.000 kr. 193350 2.000 kr.
43638 5.000 kr. 126922 2.000 kr. 193408 10.000 kr.
46457 5.000 kr. 127516 2.000 kr. 194171 5.000 kr.
47191 5.000 kr. 127803 2.000 kr. 194325 2.000 kr.
49520 2.000 kr. 128146 50.000 kr. 196886 2.000 kr.
50983 5.000 kr. 129523 2.000 kr. 197377 5.000 kr.
51704 5.000 kr. 129551 2.000 kr. 197573 5.000 kr.
52923 10.000 kr. 129796 2.000 kr. 198191 2.000 kr.
55466 2.000 kr. 137876 2.000 kr. 200289 2.000 kr.
55735 2.000 kr. 145125 2.000 kr. 205421 5.000 kr.
65146 10.000 kr. 145493 5.000 kr. 205933 2.000 kr.
66993 5.000 kr. 146538 2.000 kr. 206121 5.000 kr.
70441 5.000 kr. 154208 5.000 kr. 206262 5.000 kr.
73976 5.000 kr. 156338 2.000 kr. 208665 2.000 kr.
77383 5.000 kr. 160099 2.000 kr. 210444 2.000 kr.
78194 50.000 kr. 165703 2.000 kr. 211609 5.000 kr.
78795 2.000 kr. 166924 5.000 kr. 212136 2.000 kr.
85814 2.000 kr. 167492 10.000 kr. 212635 2.000 kr.
89968 2.000 kr. 171569 5.000 kr. 219526 2.000 kr.

Gevinster på lodsedlens endetal til 100 kr.
15 34 42 45 52 68 73 81 94 9717

Gevinstafgift på 15% er fratrukket. De viste gevinstbeløb er for hele lodsedler. 
For halve lodsedler er gevinstbeløbet det halve af det viste.

Uden ansvar

www.landbrugslotteriet.dk

Trækning den 23. november 2022

Gevinster på lodsedlens endetal til 200 kr.
11 23 26 27

Det er desværre ikke muligt at vise alle gevinster. Der er  
yderligere 205 gevinster af 1.000 kr. og 33.000 endetals-
gevinster.
Se om du har vundet hos din lokale forhandler 
eller på landbrugslotteriet.dk

Næste trækning er den 16. december 2022

2.000.000 kr. vundet på 212768

100.000 kr. vundet på 84405

16.400 sidegevinster
19 270 kr. 18 / 20 50 kr.
51 270 kr. 50 / 52 50 kr.
56 270 kr. 55 / 57 50 kr.
67 270 kr. 66 / 68 50 kr.

Lodnummer Beløb Beløb
2.285 100.000 kr. 2.284 / 2.286 10.000 kr.

15.196 500 kr. 15.195 / 15.197 100 kr.
26.679 1.000.000 kr. 26.678 / 26.680 25.000 kr.
33.450 500 kr. 33.449 / 33.451 100 kr.
68.966 500 kr. 68.965 / 68.967 100 kr.
78.149 500 kr. 78.148 / 78.150 100 kr.
98.545 500 kr. 98.544 / 98.546 100 kr.

132.591 500 kr. 132.590 / 132.592 100 kr.
133.229 500 kr. 133.228 / 133.230 100 kr.
139.652 500 kr. 139.651 / 139.653 100 kr.
152.997 5.000 kr. 152.996 / 152.998 1.000 kr.
160.057 500 kr. 160.056 / 160.058 100 kr.
196.739 1.000.000 kr. 196.738 / 196.740 25.000 kr.
198.617 5.000 kr. 198.616 / 198.618 1.000 kr.
199.262 500 kr. 199.261 / 199.263 100 kr.

Lodnummer Beløb Beløb
186.701 2.000.000 kr. 186.700 / 186.702 200.000 kr.

16.400 sidegevinster
23 270 kr. 22 / 24 50 kr.
68 270 kr. 67 / 69 50 kr.
85 270 kr. 84 / 86 50 kr.
91 270 kr. 90 / 92 50 kr.

Lodnummer Beløb Beløb
1.808 500 kr. 1.807 / 1.809 100 kr.
6.072 500 kr. 6.071 / 6.073 100 kr.
7.093 5.000 kr. 7.092 / 7.094 1.000 kr.

10.913 500 kr. 10.912 / 10.914 100 kr.
11.203 500 kr. 11.202 / 11.204 100 kr.
15.683 1.000.000 kr. 15.682 / 15.684 25.000 kr.
41.177 500 kr. 41.176 / 41.178 100 kr.
54.690 500 kr. 54.689 / 54.691 100 kr.
66.141 500 kr. 66.140 / 66.142 100 kr.
66.364 500 kr. 66.363 / 66.365 100 kr.
72.200 100.000 kr. 72.199 / 72.201 10.000 kr.
79.785 500 kr. 79.784 / 79.786 100 kr.

132.699 5.000 kr. 132.698 / 132.700 1.000 kr.
185.019 1.000.000 kr. 185.018 / 185.020 25.000 kr.
188.811 500 kr. 188.810 / 188.812 100 kr.

Xtra Chancen indeholder 14.353 gevinster til et samlet beløb på 2.758.750 kr.

8.200 endetal

Sidegevinst

Xtra Chancen 11. november 2022*

Varelotteriet
www.varelotteriet.dk

Serie 272A 3. trækning
11. november 2022
Endetalsgevinster

Antal lodsedler: 205.000
Salg til 5. trækning slutter torsdag den 8. december 2022

4. trækning indeholder 8.215 hovedgevinster og 16.430 sidegevinster.
Total 24.645 gevinster til et samlet beløb på 5.275.000 kr. 

162.223 gevinster i hver sæson inklusiv Xtra Chancen.
Samlet præmiesum 34.408.750 kr. 

Sidegevinst
Gevinster på hele lodnummeret

Gevinster på hele lodnummeret

3. trækning indeholder 8.215 hovedgevinster og 16.430 sidegevinster.

Antal lodsedler: 205.000

Serie 272A 4. trækning
Endetalsgevinster

8.200 endetal

Total 24.645 gevinster til et samlet beløb på 5.275.000 kr. 
162.223 gevinster i hver sæson inklusiv Xtra Chancen.

Samlet præmiesum 34.408.750 kr. 

23. november 2022

Sidegevinst

14.350 endetalsgevinster á 25 kr.
04  /  42  /  54  /  80  /  90  /  93  /  98

*forudsætter køb af Xtra Chancen

Mette Frederiksen (S) afsøger i
disse dage muligheden for en

bred regering hen
over midten.

Emil Helms/Ritzau Scanpix

mener 60 procent stadig, at
det vil være rigtigst at få en
advokatundersøgelse af
statsministeren. I rød blok
synes derimod kun seks pro-
cent, at der er behov for en
advokatundersøgelse. 88
procent siger nej til, at der er
behov for undersøgelsen af
Mette Frederiksen.

Resultatet for alle nordjy-

44 procent enten 'helt enige'
eller 'delvist enige' i, at en
advokatvurdering bør udar-
bejdes.

der i den nye Panel Nordjyl-
land-rundspørge er, at 44
procent er for en advokatun-
dersøgelse, og 48 procent er
imod.

Det er den samme splittel-
se, man ser på landsplan.

For eksempel da YouGov
for kort tid siden spurgte et
bredt udsnit af danskere fra
alle dele af landet. Her var
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