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få den ønskede kvalitet,
og reetableringen har
altid foregået efter de af-
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Ieg har ellers ikke for vane at skrive et læserbrev
men den aktuelle dis-

kussion omkring moler-

indvinding på

Stærhøj
og trafikafuiklingen i den
forbindelse far mig til at
fare i blækhuset.

Bente Lyndrup

Ieg har gennem mere
end 25 år haft tilknyt- den mest velregulerede
ning til molerudvalget, og ordentlige råstofindsom i sin tid var ledet vinding, hvor alle parter
gennemViborgAmt, be- hvert år er blevet hørt,
stående af mennesker og aldrig har jeg oplefra Skov- og Natursty- vet, at nogen har svigtet
relsen, DGU, museet, de aftaler, som er blevet
Skamol og Damolin og indgået. Tværtimod. Inkommunerne. Der har dustrien har kun indgennem alle årene været vundet det nødvendige,
tilknyttet en landskabs- som der har været brug
arkitekt, og det er der for. Nogle gange har der
stadigvæk.
Det er og har altid været
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været brug for, at moleret skulle blandes for at

Der er meget tung trafik
dels af landbrugsmaskiner, men også gylletaler, som er indgået.
transporter på store lastDa jeg begyndte, var biler og foderbiler.
området omkring EjersMan kan jo vælge at
lev Havn et stort krater. tænke, det er øens puls,
Nu er det smukt reetab- det er med til at skabe liv
leret. På molermuseet og holde vores kommuer der indsamlet et stort ne i gang.
antal fossiler, mange erFor nogle år siden var
klæret som danekræ. jeg til et seminar på
Dette har kun ladet sig Christiansborg, hvor jeg
gøre i tæt samarbejde fik indtryk af, at vore
med tidl. Skamol og nu landdækkende politikeDamolin. Det er dejligt re ønskede et reservat i
at forskellige interesser vores del af landet. De
har kunnet samles om har efterfølgende gjort,
det.
hvad de kunne for, at
Med hensyn til traflk- det ville blive en realiafviklingen kan jeg godt tet. Vi får kun det, vi selv
forstå, at Bjergby måske skaber, ogjegvil håbe at
føler det vil være dejligt kommunalbestyrelsen
at få trafikken ledt gen- holder fast i tilsagnet
nem Fårtoft. leg bor selv om molerindvinding på
et sted to meter oppe ad Stærhøj, og derudfra stilen trafikeret vej, hvor le realistiske krav.
børnene cykler til skole.

