Pressemeddelelse
fra
Foreningen til bevarelse af ”Mosebjerg” og ”Stærhøj”

Ny forening ønsker at bevare unikt
bakkelandskab på Mors
Den 22. 2. 2014 blev Foreningen til bevarelse af ”Mosebjerg” og ”Stærhøj” stiftet.
Foreningen vil arbejde for at bevare det storslåede bakkelandskab, der strækker sig fra
Vilsund i vest til ”Hanklit” i øst. Dette smukke landskab er pga. dets molerforekomster i
fare for at blive ødelagt af massiv råstofindvinding.

”Mosebjerg” og ”Stærhøj” er to lokaliteter i det storslåede, særegne og ganske markante
bakkelandskab, som med karakteristiske lange og bløde konturer ligger placeret kystnært mellem
Sundby, Fårtoft og Bjergby mod syd og Limfjorden med Thisted bredning mod nord.
Foreningens formål er at beskytte og bevare dette for fremtiden.
I en ofte citeret rapport fra 1985 ( Molerindvinding på Mors 1985) står der om landskabet:
”Der knytter sig store landskabsgeologiske interesser til bakkelandskabet på Nordmors. Det var
derfor stærkt ønskeligt, om landskaberne kunne totalbevares for eftertiden, således de vedvarende
kan stå som monumenter over de landskabsdannende forhold i fortiden.”
I samme rapport fra 1985 anføres der om området: Sundby-Bjergby-Flade:

”Området er stærkt præget af bakkedragene Sundby, Bjergby og Flade Klit. Hovedparten af
området er landbrugsareal, men beplantningerne på de mere uregerlige bakker og slugter er med
til at understrege det levende landskab, der i al beskedenhed er enestående.”
Landskabet er endvidere så sent som i 2009 nøje, detaljeret og sagkyndigt beskrevet af NIRAS
konsulenterne i Morsø Kommunes Plan09:
”Dramatisk storbakket landskab, hvor dyrkede marker, partier med overdrevsarealer, kraftige
løvtræshegn og stedvise bevoksninger af blandet løv og nål skaber et varieret og oplevelsesrigt
landskab med lange kig over landskabet fra de højest liggende områder. Mod kysten ved
Salgjerhøj rejser landskabet sig dramatisk med overdrev og plantager og afsluttes ved kysten af de
fritliggende molerskrænter ved Hanklit.
I dette område bør bl.a. fokuseres på:
At undgå tiltag, som vil sløre muligheden for at opleve det dramatiske terræn – eksempelvis
skovrejsning, terrænregulering og råstofgravning.
At friholde områdets udsigter over landskabet og kysten for påvirkning fra nye anlæg eller
byggeri.”
Landskabet ligger i umiddelbar forlængelse af og som en del af det samlede bakkekompleks, der i
øst udgøres af det fredede ”Salgjerhøj” og ”Hanklit”, og hvor sidstnævnte netop som repræsentant
for dette randmoræne-bakkelandskab med de markante moler kystklinter kandiderer til status som
UNESCO verdensarv.
Der er rig adgang til at opleve og færdes i området via ”Kystruten”, ”Margueritruten” , markerede
stier i bakkerne og langs stranden på nordsiden, hvor man endvidere kommer ganske tæt på de
skarpt aftegnede og geologisk interessante moler-askeprofiler i kystklinterne mod øst samt
engarealet ”Sundby Nørrekær” mod vest.
Området værdsættes højt og benyttes i udstrakt grad af såvel lokalbefolkningen som de mange
turister, der hver sommer i stort tal besøger området.
Tillægsord som: ” Smukt, æstetisk , dramatisk, stemningsfyldt , dragende og overraskende” bruges
af folk , der kender området og ved selvsyn har oplevet landskabet.
Men bakkerne rummer moleret, som er råstof for Molerindustrien, og dennes ønsker om åbning af
nye råstofgrave og udstrakt indvinding af moleret udgør derfor en stor trussel mod området med
risiko for, at de for evigt vil gå tabt. Højaktuel er således en verserende ansøgning om tilladelse til
at indvinde Moler i netop ”Stærhøj” samt en nært forestående revision af ”Mosebjerg” ´s status i
forbindelse med den videre råstofplanlægning.
Så der er nu - mere end nogensinde - talrige og tungtvejende argumenter for at engagere sig i
arbejdet med og bestræbelserne på at beskytte og bevare denne ”bjergkæde”, der går fra Salgjerhøj
i øst til Vildsund i vest.
Man kan få yderligere informationer på foreningens hjemmeside: http://www.mosebjerg-stærhøj.dk
Hvis man vil støtte foreningens arbejde og formål med at værne om dette karakterfulde og smukke
landskab, kan medlemskab tegnes via hjemmesiden.
Bestyrelsen.

