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Morsø Kommune 

Teknik & Miljø 

/ Høringssvar 

Morsø Kommune har sendt:  

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Råstofindvinding ved Stærhøj 

I offentlig høring. 

Vi finder på den baggrund anledning til at bemærke følgende: 

I en nyligt offentliggjort undersøgelse over størrelsen af den ”Naturkapital”, der som udtryk for den 

samlede naturværdi, der til stede i hver af landets Kommuner, placeres Morsø Kommune som nr. 96 ud af 

98, hvor nr. 98 er den, som er den ringeste. 

Dette er i sig selv tankevækkende. 

Og det er derfor i særlig grad betænkeligt, at vedtagelse af det foreliggende forslag til kommuneplantillæg 

danner grundlag for en råstofindvinding i Stærhøj, som vil indebære et uopretteligt tab af et kystnært 

bakkelandskab, som netop er kendetegnet ved natur, landskab og geologi af meget  høj værdi. 

Det fremgår af en analyse udført af By- og Landskabsstyrelsen i oktober 2009, at 32 % af de adspurgte 

borgere bosætter sig på Mors pga. de landskabelige herlighedsværdier. På den baggrund må man derfor 

forudse, at den voldsomme ødelæggelse af det storslåede og særegne bakke-landskab i Stærhøj, som vil 

være en følge af den ansøgte molerindvinding, vil have negativ indflydelse på såvel bosætning og 

livskvalitet for Øens nuværende borgere som turismen på Øen.  

Dertil skal lægges den lange række af dybt problematiske forhold, som knytter sig til den tætte og tunge 

lastvognstransport af moleret på de små og spinkle veje, der er i området. Problemer, som på grund af den 

store belastning omfatter nedsat fremkommelighed, svært vanskeliggjort afvikling af øvrig trafik, 

trafiksikkerhed og et hidtil uset slid på et sårbart vejnet, som på ingen måde er dimensioneret til denne 

forøgede belastning. 

Sidstnævnte vil over et tidsrum af 20 år påføre Morsø Kommune en økonomisk byrde i millionstørrelse til 

såvel forstærkning som udbygning og løbende vedligehold, som er helt ude af proportion med det 

skatteprovenu, som med rimelighed kan forventes fra det antal  ansatte, der er knyttet til molerindvinding 

og forarbejdning. 

Dette forhold forstærkes yderligere af det faktum, at Damolin nyligt er solgt til et fransk ejerskab med 

globale aktiviteter og usikkerhed om firmaets fremtidige rolle på Mors.   

Ydermere  er der ingen sikkerhed for, at moler indvundet i Stærhøj forarbejdes på Mors, hvilket 

kan indebære et forløb, hvor de lokale arbejdspladser og skatteindtægter fra ansatte og lokale 

håndværkere udebliver – og hovedfortjenesten høstes under alle omstændigheder af et udenlandsk 



ejerskab. Dette vil efterlade Mors med en ubetalelig regning i form af en forarmet natur og et ødelagt 

landskab samt en løbende millionudgift til vedligehold af vejnettet over et tidsrum af 20 år. 

Indvinding af moler er ikke nødvendig for opretholdelse af vitale samfundsfunktioner eller anlæg som veje, 

broer, bygninger, havne og lignende. De samlede negative konsekvenser af indvindingen overstiger den 

begrænsede samfundsmæssige nytteværdi. Nettoresultatet er derfor til ugunst for Mors. 

På baggrund af ovenstående og efter et ansøgningsforløb, som på dette fremskredne tidspunkt har varet 

hele 8 år, er det derfor helt uforståeligt, at ingen politikere på Mors endnu har haft mod til at fremkomme 

med klare udmeldinger om, at hvis man tillader molerindvinding i Stærhøj, kan molerindustriens lastbiler 

køre, hvor de vil – gennem Flade, Bjergby eller Sundby, fordi Kommunalbestyrelsen ikke har bemyndigelse 

til at fastlægge nogen bestemt rute, uden samtidigt at hindre anden nødvendig tung trafik.  

Øens borgere fastholdes derimod i uvished med vage politiske udmeldinger og tilkendegivelser om, at 

”Udvalget er indstillet på at tage hånd om forebyggelse af eventuelle gener fra molertransporterne”. 

(Referat møde i UTM d. 18.01.2017) 

På samme vis er det uforståeligt og udtryk for manglende politisk ansvarlighed, at Øens borgere  endnu ikke 

på noget tidspunkt har fået præsenteret realistiske og dokumenterede beregninger af  de venteligt 

millionstore udgifter til forstærkning og vedligehold af vejnettet i området. 

Ikke mindst i et valgår skylder øens politikere kommunens borgere klare udmeldinger om disse dybt 

problematiske forhold. 

Begrundet i ovenstående forhold er det derfor Foreningens vurdering, at summen af alle de negative 

konsekvenser af den ansøgte molerindvinding i  Stærhøj, som det foreliggende kommuneplantillæg er en 

nødvendig forudsætning for, er så vidtrækkende, at man i varetagelse af Morsø Kommunes samlede 

interesser bør afstå fra at vedtage plantillægget. 

 

Med dette høringssvar skal det derfor være vores opfordring til Kommunalbestyrelsen. 
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