Juni 2019
Kære Medlemmer
Hermed seneste nyt.
I januar nyhedsbrevet kunne vi oplyse, at Foreningen havde fået medhold i klagen over den dispensation
fra Naturbeskyttelseslovens §3, som var en forudsætning for, at IMERYS kunne grave moler i Stærhøj efter
den plan, der var fremlagt i forbindelse med Damolin`s oprindelige ansøgning fra marts 2009. Klagenævnets
afgørelse havde den konsekvens, at der ikke kunne graves moler i hele det nordlige felt, der rummer det §3
beskyttede overdrev. Og det har både molerfirmaet og Region Nordjylland taget til efterretning.
Lidt overraskende forsøger IMERYS Imidlertid at få lov til at grave i kun det sydlige felt. Det er umiddelbart
uforståeligt, at firmaet vil have det store besvær med at klargøre og åbne dette felt, som kun rummer
halvdelen af den samlede molermængde i Stærhøj Øst, men de forsøger. Det er Bestyrelsen naturligvis
opmærksom på, og vi arbejder målrettet og systematisk på at forhindre dette.
Noget helt andet er, at Regionsrådet på seneste møde d. 30. april har truffet beslutning om sende
spørgsmålet om revision af Råstofplan 2016 i 8 ugers offentlig høring i perioden fra 2. maj til 5. juli 2019.
Det giver os dermed en længe ventet mulighed for at foreslå, at hele Stærhøj Øst skal udtages af Råstofplan
2020`s graveområder – og det med præcist samme begrundelse som den, Region Nordjylland med
vedtagelsen af Råstofplan 2016 lagde til grund for at udtage Stærhøj Vest.
Dermed får alle – såvel Forening som enkeltpersoner – lejlighed til at give sin mening til kende om dette
vigtige tema. Og vi ved fra tidligere faser i forløbet, at det af såvel politikere som forvaltningen tillægges
stor betydning, hvad offentligheden mener herom, idet høringssvarene bliver læst, og man lægger mærke
til - og vægt på - såvel høringssvarenes antal som deres indhold, idet de afspejler både omfanget og styrken
af den modstand, der er mod molergravningen i dette storslåede og smukke kystnære landskab.
Derfor skal vores opfordring til Jer alle endnu en gang lyde:
Fat skrivetøj eller keyboard og giv Jeres mening om sagen til kende! – også selv om I tidligere har gjort det.
Dette er den allerbedste mulighed for at blive hørt, før Regionsrådet træffer beslutning. Det hjælper
derimod ikke at føle sig forurettet og tilsidesat bagefter…
Her får du et link til Regionens hjemmeside med debatoplægget og en række nyttige faktuelle oplysninger:
https://www.raastofplan2020.rn.dk , hvoraf også fremgår, hvordan du kan indsende dit høringssvar:
http://rhs.rn.dk/WebRegistrering/Registrering?hoeringid=52ce78a2-9ad9-4ae9-8f5c-4ed30acd413a
Mon vi behøver at gentage, at Bestyrelsen – som altid – vil følge alle dele af forløbet ganske tæt? – næppe.
Og husk nu også at nyde den smukke forsommer – og måske benytte lejligheden til at aflægge Stærhøj et
besøg?
For netop nu er det i særlig grad betagende smukt – alt er nyudsprunget, og udsigterne mod både ”Thisted
Bredning”, ”Mosebjerg” mod vest og ”Hanklit” mod øst er helt uden sidestykke i den danske natur.
Alt dette må vi værne om.
Bestyrelsen.

