Januar 2019
Kære medlemmer.

Hermed Bestyrelsens nytårshilsen til Jer alle.

Vi kan næsten ikke begynde 2019 på en bedre måde end ved at oplyse Jer om, at Miljø- og Fødevare
Klagenævnet den 18. januar dette år har givet ”Foreningen til bevarelse af Mosebjerg og Stærhøj” medhold
i klagen over den dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3, som Morsø Kommune den 1. september
2017 meddelte Molerfirmaet IMERYS.
En dispensation, som er en forudsætning for at kunne grave moler i ”Stærhøj”. Foruden vores forening
havde også lodsejeren, Liff Knude, og Danmarks Naturfredningsforening klaget over dispensationen. De tre
klager er behandlet under eet, og efter knapt halvandet års sagsbehandling har Klagenævnet nu ophævet
dispensationen og i stedet ændret den til et afslag.
Afgørelsen er endelig, og den kan ikke indbringes for en højere klageinstans. Tilbage har IMERYS herefter
kun muligheden af at indbringe afgørelsen for en civil domstol til prøvelse, men i betragtning af, hvad
Klagenævnet har lagt til grund for sin afgørelse, er det mere end tvivlsomt, om molerfirmaet vil få noget ud
af et sådant evt. sagsanlæg mod Klagenævnet.
Det er derfor Bestyrelsens vurdering, at vi med denne seneste afgørelse har nået en skelsættende milepæl i
et forløb, der nu har strakt sig over de knapt 10 år, der er hengået, siden Damolin i marts 2009 fremsendte
ansøgning til Morsø Kommune om tilladelse til at grave moler i ”Stærhøj”.
Klagenævnets afslag på dispensationen har den konsekvens, at der ikke vil kunne graves moler i ”Stærhøj”
efter den graveplan, der er beskrevet i Damolin`s (nu IMERYS`) ansøgning, og som er blevet behandlet af
myndighederne. Det kan vi kun være tilfredse med.
Mere om dette og Bestyrelsens øvrige arbejde gennem det forløbne år ved den nært forestående
generalforsamling i marts, til hvilken I snart vil modtage en invitation med angivelse af tid og sted.

Så vi ønsker Jer alle et Godt Nytår
- men kan allerede nu konstatere, at 2019 er godt begyndt!

Bestyrelsen.

