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Kære Medlemmer 
 
Desværre måtte vi aflyse den planlagte Generalforsamling i marts pga. Corona-situationen. 
Vi fik derfor ikke mulighed for hverken at informere Jer om Foreningens arbejde gennem det 
forløbne år eller give Jer en status på de igangværende råstofsager og råstofplanlægningen. 
Og vi har ventet med at udsende nyhedsbrev, fordi der helt frem til nu har været en række 
uafklarede forhold, men her følger en kort beskrivelse af de mest aktuelle problemstillinger: 
 
Stærhøj: 
I marts 2009 fremsendte Damolin ansøgning om tilladelse til at grave moler i Stærhøj. Der har 
således været tale om et meget langstrakt og kompliceret forløb, der når sin foreløbige 
kulmination, da et flertal i Regionsrådet d. 28. januar beslutter, at der ikke skal gives tilladelse til at 
grave i den sydlige del af Stærhøj. Den nordlige del blev tidligere udtaget af ansøgningen, efter 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede den dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3, som 
var en forudsætning for gravning i dette område. Imerys har nu – som forventet - klaget over dette 
afslag, og vi afventer nu Klagenævnets afgørelse i sagen. 
 
Mosebjerg: 
Efter beslutning i Regionsrådet d. 25.04.2017 blev Mosebjerg udtaget af råstofplan 2016. I sidste 
øjeblik indsendte Skamol d. 24.02.2017 en ansøgning om tilladelse til at grave i den østlige del af 
Mosebjerg. Regionen gav afslag på denne ansøgning d. 22.03.2018, hvorefter Skamol – ligeledes 
som ventet – påklagede afslaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som nu efter godt og vel 2 års 
sagsbehandling d. 25.05.2020 har truffet afgørelse i sagen. Klagenævnet ophæver afslaget og 
sender sagen hjem til fornyet behandling i Regionen. En væsentlig begrundelse for, at sagen 
hjemvises til fornyet behandling, er, at Skamols ansøgning anses for at være så mangelfuld, at den 
ikke har kunnet danne grundlag for en tilstrækkelig grundig sagsbehandling i Regionen, hvorfor 
den må gå om. Så nu afventer vi Regionens udspil. 
 
Råstofplan 2020: 
Råstofplanen skal revideres hvert 4. år. Regionens råstofforvaltning har derfor udarbejdet et 
forslag til råstofplan 2020. Det kan ses på Regionens hjemmeside www.raastofplan2020.rn.dk.  
Her er der også mulighed for at kommentere forslaget, hvor der lægges der op til, at Stærhøj Øst 
skal forblive i råstofplanens graveområde. Man har mulighed for at kommentere dette ved at 
indsende sit høringssvar inden fristen, som pga. Corona-situationen er forlænget til d. 1. oktober. 
 
Vi afventer nu myndighedernes udspil, hvad angår en lempelse af forsamlingsforbuddet. Når de 
nye regler er offentliggjort, vil vi indkalde til en forsinket generalforsamling, hvor vi ser frem til at 
møde Jer, så I kan få allerseneste nyt, og vi kan høre Jeres meninger og synspunkter. Det bliver 
formentlig i slutningen af august. 
 
 
Indtil da ønskes I alle en god sommer 
- vi holder dog aldrig helt ferie men vil til stadighed følge udvikling ganske nøje. 

 
 
Bestyrelsen. 
 


