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I forbindelse med hørin-
gen af konimuneplanen
omkring molerindvindig
i Stærhøj har vi lavet vo-
res egen beregning på
fordele og ulemper for
Morsø Kommune.

Hvis vi gar ud fra, at der
er godt 40 medarbejdere
med bopæl på Mors, der
arbejder med molerind-
vinding, og de i gennem-
snit tjener kr. 300.000 pr.
å5 giver det samlet set en
sum på cirka 1,5 mio. kr.
i kommunes kasse. Dette
er skattekroner, som alle-
rede indgar i regnskabet
og for længst er brugt til
skoler, pleje, sundhed og
alle de andre kommunale
kerneopgaver.
Det vil kræve en en-

gangsinvestering på
cirka 10 mio. kr. samt

et årligt beløb på mini-
mum 250.000 kr. til vej-
anlæg og vedligehold,
hvis Morsø Kommune/
Region Nordjylland giver
tilladelse til molerindvin-
dingen i Stærhøj. Det vil
muligvis sikre Damolin
arbejdspladsene i en år-
række, men penge skal
Morsø Kommune først
ud at finde i ekstra be-
sparelser eller lån.

r14F t%

Hvis det, som vi håber,
bliver et nej til gravning
i Stærhøj, kunne man så
forestille sig, at indvindin-
gen fortsatte i Sejerlev- og
Ejerslevområdet, hvor
transportafstanden er kor-
tere, og hvor infrastruktu-
ren allerede er der?
Hvis det ikke er muligt,

kunne man så forestille
sig, at fabrikken ville im-
portere råstoffet fra an-

dre lande, sådan som de
allerede gør med en lang
række andre mineraler?
En bonus ved det ville

være en øget trafik på
ha',rnen og for øens trans-
porWirksomheder.
Hvis det endelig skul-

Ie ske, hvad vi bestemt
ikke ønsker, at Damolin
lukkede deres fabrik på
Mors, kunne miul så fo-
restille sig, at de lokale
medarbejdere hurtigt
ville finde nyt arbejde,
ligesom slagteriarbejder-
ne gjorde i 2006, og der-
med tilførte deres stærke
ressourcer til andre af
øens erhverv?
Høringsfristen udløber

i dag fredag den 15. au-
gust.Vi vil gerne opfordre
andre til at sende en ind-
sigelse til naturogmiljo@
morsoe.dk, og dermed
være med til at forhindre
en stor udgift for Morsø
Kommune.
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