
”Mosebjerg- Stærhøj” d. 02.11.2017 

Kære medlem. 

Thorkild Bjørnvig skriver: ”Mørk er november og løvfaldet slut…”. 

 

Men i dette november måneds kalendermæssige mørke er der eet stort lyspunkt: 

På mødet d. 31.10.2017 besluttede et overvældende flertal i Regionsrådet at sige nej til Skamol` s 

ansøgning om tilladelse til at indvinde Moler i ”Mosebjerg”.  

Et anderledes udfald ville også have været svært at begrunde, da det principielt er de samme argumenter, 

der bør lægges til grund for at sige nej, som dem, der var grundlaget for, at Regionsrådet d. 25.04.2017 

vedtog Råstofplan 2016 UDEN ”Mosebjerg” og ”Stærhøj Vest” som graveområder. 

Hermed er der sat en vigtig milepæl i Foreningens bestræbelser på at beskytte og bevare dette storslåede 

og uerstattelige landskab for eftertiden. Og beretningen om ”Davids sejr over Goliath” har fået ny og 

dagsaktuel aktualitet. Herefter kan vi koncentrere alle kræfter om også at redde ”Stærhøj Øst” fra de gule 

og grådige gravemaskiners uhæmmede landskabsvandalisme.  

Såvel Kommuneplantillæg nr. 12  som  den seneste dispensationen fra Naturbeskyttelseslovens §3 er 

nødvendige forudsætninger for, at der kan udstedes gravetilladelse i ”Stærhøj Øst”  til firmaet IMERYS. Som 

det blev beskrevet i oktober måneds nyhedsbrev, er begge disse afgørelser  blevet påklaget til de relevante 

klagenævn. Der er i alt indgivet ikke mindre end 3 klager over hver af de to afgørelser – og således 6 i alt. 

 

Efterårsbillede af Stæhøj 2017. Ansøgning om gravetilladels vedrører arealet til højre for grusvejen midt i 

billedet. 



I skrivende stund er hverken Foreningens eller Danmarks Naturfredningsforenings klager videresendt fra 

Morsø Kommune til henholdsvis Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet. Det sker i 

almindelighed 3 uger efter udløbet af klagefristen – og nu er der forløbet mere end 4 uger… 

Så der er al mulig grund til at forvente et meget langstrakt klageforløb. 

Det er vores vurdering, at der på grund af klagernes tyngde og omfang er gode muligheder for, at klagerne 

får medhold, således vi også kan redde ”Stærhøj Øst” fra en ødelæggende molergravning. 

Og så er der et umiddelbart forestående valg til såvel Kommunalbestyrelse som Regionsråd. Her får hver 

enkelt mulighed for at sætte sit kryds ved de kandidater, som støtter vores sag – og forbigå dem, der 

modarbejder Foreningens arbejde og målsætning. 

Alt i alt er der ubetinget en positiv udvikling i forløbet. 

Og vi er i Bestyrelsen af den opfattelse, at der er begrundet håb om, at vi når i mål med at beskytte og 

bevare såvel ”Mosebjerg” som ”Stærhøj”.  

 

Bestyrelsen. 


