Kære medlemmer
Sommeren går på hæld, og vi synes, det er på sin plads med en opsummering af de seneste
måneders forløb omkring gravetilladelse og råstofplan.
Damolins ansøgning om gravetilladelse i Stærhøj
Regionens Udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø har den 23. august besluttet at indstille til
Regionsrådet, at der gives gravetilladelse i Stærhøj Øst. Det sker efter indstilling fra forvaltningen.
Forvaltningen har forsøgt at smyge sig udenom og omgå mange af de væsentligste indsigelser
mod gravningen – efter vores mening er det ikke lykkedes særlig godt, og vi vil naturligvis kæmpe
videre og udfordre beslutningen med de indsigelsesmuligheder, vi har.
Foreningen får medhold i klage
Vi påklagede i december 2014, at Morsø Kommune gav dispensation til gravning i et overdrev, der
er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, bl.a. fordi det er hjemsted for markfirben.
Dispensationen er nødvendig for at gennemføre den ansøgte graveplan i Stærhøj.
Natur- og Miljøklagenævnet (NMK) afgjorde klagen lige før sommerferien, og gav foreningen
medhold. NMK er enige i, at der ikke er fremlagt fornødne argumenter for, at molergravning er så
væsentlig en interesse, at der kan dispenseres fra §3 beskyttelsen. Afgørelsen kan ses på
hjemmesiden.
Morsø Kommune skal derfor behandle dispensationsansøgningen nok en gang. Der er altså
mulighed for (og nok ret stor sandsynlighed for), at kommunen forsøger at finde nye argumenter
for at give dispensation. Vi holder øje med forløbet og er klar til at give det fornødne modspil.
Tilladelse til at deponere overjord i strandzonen er endnu ikke på plads
De fremlagte graveplaner i Stæhøj Øst forudsætter desuden, at Damolin får dispensation til oplag
af overskudsjord inden for strandzonen. Dispensationsansøgningen er endnu ikke færdigbehandlet, og denne del følger vi også nøje.
Udvalget har således besluttet at anbefale gravetilladelsen, selv om der er flere væsentlige forhold
omkring forudsætningerne for graveplanen, der endnu ikke er afklaret.
Råstofplanen
Med hensyn til revision af råstofplanen har staten nu blandet sig i processen. Styrelsen for Vandog Naturforvaltning (tidligere en del af Naturstyrelsen) har forsøgt at presse regionen til at ændre
beslutningen om at fjerne Mosebjerg og resten af Stærhøj fra det fremtidige råstofområde.
Styrelsens henvendelse kommer efter at Dansk Industri (på vegne af Damolin) via lobbyarbejde
har overbevist Styrelsen om, at moler er et samfundsvitalt råstof, og at der dermed er statslige
interesser i fortsat udvinding.
At molergravning skulle være en statslig interesse savner saglig begrundelse. Den er en
privatretlig industriel økonomisk særinteresse for en snæver ejerkreds af finansverdenens ”tunge
drenge”. De statslige interesser i råstofplanlægningen er ganske veldefinerede, og de levner ingen
plads til favorisering af en molerindustri. De omfatter derimod i særlig grad beskyttelse af
geologisk værdifulde store sammenhængende kystnære landskaber som eksempelvis
”Molerbakkerne” på Nordmors – Danmarks eneste ”bjergkæde”.
Så ikke nok med, at Staten misbruger sin magt med sin indsigelse – den forsømmer samtidigt sine

forpligtelser ved at gøre det stik modsatte af, hvad den burde gøre.
Regionsrådet er da heller ikke specielt glade for indblandingen, og regionsrådsmedlem Susanne
Flydtkær (ENL) har bragt sagen til Christiansborg, hvor Enhedslisten vil bede ministeren redegøre
nærmere for de statslige interesser.
Vi følger også dette forløb nøje, og vil gøre hvad vi kan for at påvirke regionen til at fastholde
beslutningen om at tage Mosebjerg og Stærhøj ud af den kommende råstofplan.
Alternativer?
Forundersøgelser af molerforekomsterne ved Erslev ser i øvrigt positive ud efter regionens
foreløbige udmelding. Der går dog et par måneder før undersøgelserne er afsluttet og en endelig
konklusion kan drages.
Indtil nu har mediedækningen af vores sag i overvejende grad været lokalt stof i Morsø Folkeblad –
både artikler og debatindlæg og til dels opfølgning på regionens arbejde i Nordjyske Stifttidende.
Vi forsøger jævnligt at nå lidt bredere ud i medielandskabet. Jørgen Saaby har skrevet en
opsamlende artikel om hele forløbet indtil nu. Den er bl.a. blevet publiceret på journalist Keld
Hansens hjemmeside Gylle.dk, og når dermed også ud til naturinteresserede i andre dele af
landet.
Artiklen er også sendt til Nordjyske Medier med opfordring til at kigge nærmere på hele
sagsforløbet, og det har givet anledning til en opfølgende artikel for nylig.

Vi kan kun opfordre jer til at formidle kendskabet til bestræbelserne for at bevare både Mosebjerg
og Stærhøj ved at fortælle venner og bekendte om sagen og f.eks. henvise til hjemmesiden for
mere information.
Hjemmesiden forsøger vi løbende at holde ajour med debatindlæg og artikler fra pressen. Her kan
I også finde Jørgen Saabys artikel og de efterfølgende omtaler i pressen
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