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MOLER: I Regionsrådet blev der stillet et radikalt forslag om
at udsætte godkendelsen af Stærhøj Øst som graveområde på
grund af de nye fund ved Hesselbjerg

AALBORG: - Jeg tør da næsten ikke gætte på, hvad indstillingen i dag ville være

blevet, hvis vi noget tidligere havde haft kendskab til de enorme mængder moler,

der ligger oppe på et langt mere hensigtsmæssigt sted.

Af Carsten Tolbøll, ctb@mf.dk

Sådan sagde Poul Erik Andreasen (S), Dronninglund, på mødet i Nordjyllands Regionsråd 27.
september, da rådet behandlede godkendelse til molerindvinding i området Stærhøj Øst på

Nordvestmors.

Morsø Folkeblad var ikke til stede på mødet, men debatten er gjort tilgængelig gennem lydoptagelser.

Og det fremgår heraf, at politikerne havde bemærket avisens oplysninger fra 17. september om det
store molerfund ved Hesselbjerg, som virksomheden Damolin A/S ikke havde orienteret regionen om.

Forslag om at udsætte

Ninni Lodahl Gjessing (R), Ranum, mente, at oplysningerne burde få regionsrådet til at udsætte
behandlingen af Stærhøj Øst set i lyset af, der arbejdes på at fremskaffe alternative og mindre

naturfølsomme graveområder til Damolin på Mors.

- Der har været mange indvendinger mod at give denne her tilladelse. Havde man kendt den præmis,

man kender nu, at der tilsyneladende er en stor molerforekomst et andet mere oplagt sted, så ville man
måske have handlet anderledes. Og på den baggrund vil jeg gerne anmode om, at sagen går tilbage til

udvalget, og at man på den måde får lejlighed til at ændre sig afgørelse, sagde Ninni Lodahl Gjesing.

Det var Erik Harbo Larsen (V), Thisted, ikke enig i:

- Jeg synes ikke, vi skal drive politik gennem de forskellige medier. Det skal vi gøre efter nøje og
grundige overvejelser og undersøgelser, og der har vi vores kanondygtige embedsfolk inden for

råstofområdet til at vejlede os. og jeg vil anbefale, at vi udsteder denne her gravetilladelse, sagde Erik
Harbo Larsen.

Susanne Flydtkjær (EL), Aalborg var imod at give gravetilladelsen:

- Vi kan støtte Ninnis forslag om, at det får endnu en behandling i udvalget, sådan at man kan tage de

nye oplysninger med, som Damolin desværre har valgt ikke at lægge frem, sagde hun.

Vi oplever næppe Mosebjerg

Peter Therkildsen (V), Erslev, mente, at det var en kendt sag, at der er moler ved Hesselbjerg, og han

an
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befalede, at man ikke lod det påvirke den aktuelle gravetilladelse:

- Men så er det kommet frem, at der er nogle større forekomster i området ved Hesselbjerg, og det vil

jo kun være godt for infrastrukturen på grund af den korte afstand til fabrikken. Jeg tror faktisk ikke,
der er nogen af os, der kommer til at opleve, at der bliver behov for at grave i Mosebjerg, sagde Peter

Therkildsen.

To forskellige planer

Regionsrådsformand Ulla Astman (S), Gistrup, lukkede af for forslaget om udsættelse ved at påpege,

at der er tale om to forskellige udgaver af råstofplanen. Stærhøj Øst har relation til 2012- udgaven,
hvorimod Hesselbjerg og hele spørgsmålet om Mosebjerg og Stærhøj Vest er et anliggende for

2016-planen, der er under behandling.

- Indvinderen har også krav på retssikkerhed i denne situation. Og det er ikke 2016-planen og hvad

der måtte indgå i den af nye forekomstområder, vi diskuterer i dag, sagde regionsrådsformanden.
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