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AF IøRGEN FRANK RASMUSSEN,
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BESTYRELSEN I DANMARKS NATUR-

FREDNINGSFORENING MORSø,

FREDSøVEI 1, FREDSø.

Lørdag den 2. august og
søndag den 3. august var
jeg guide på to sejlture
rundt om Mors med sejl-
skibet Fionia.
Om søndagen var der

udsolgt med knap 40 per-
soner ombord. Efter at
skipper og undertegnede
havde budt velkommen,
forlod vi Nykøbing Hawr
og sejlede nordpå mod
Feggesund, rundede
Feggerøn, efter at vi hav-
de nydt synet af det flot-
te landskab og Feggeklit,
videre forbi Feggesund
Kro.
Min medguide og jeg

gik rundt på båden og
snakkede med deltager-
ne om det, vi så på vores
sejltur.
Deltagerne kom fra

mange steder i |ylland,
bl.a.: Thy, Salling, Viborg,
Århus, Støwing, Skive,
Sønderjylland, m.m. og
selvfølgelig Mors.
Da vi nåede Hanklit,

blev jeg kontaktet af et
ægtepar, som spurgte
mig, om det er rigtigt, at
man vil til at grave moler
her i området. Detkunne

jeg kun bekræfte. Man-
dens kommentar var "så
s§der I jer selv i foden
- at ødelægge sådan en
smuk natur hører ingen
steder hjemme"!
Ægteparret tager hvert

år på ferie et eller andet
sted i Danmark, hvor de
er ude at sejle og se flot
natur. Mors var absolut
et af de flotteste steder,
de har besøgt, og de ville
anbefale øen til venner
og bekendte!
Hah,vejs på turen hav-

de vi en fin frokost på
Øst Vildsund IGo. Turen
fortsatte herefter syd om
Mors, og der var hele ti-
den noget nyt og smukt
at se på. Sejlturen var på
godt ni timer, men del-
tagerne var enige om, at
man ikke på noget tids-

punkt havde kedet sig. Vi
nåede Nykøbing havn kl.
17.15 med en flok trætte
og tilfredse deltagere.
Lige som ægteparret

synes jeg heller ikke,
der skal graves moler i
Stærhøj og Mosebjerg. Et
landskab, som er opstået
for mere end 55 millio-
ner år siden, da der var

Ska[ der graves moler i land-
skabet ved StærhØi og Mose-
bierg - ikke hvis det står til
naturvejleder lørgen Frank
Rasmussen. Arkivfoto

mange vulkanudbrud.
Selve udformningen af
landskabet skete imidler-
tid først i istiden for ca.
20.000 år siden.
Dette landskab vil man

ødelægge over de næste
10-20 år! Det kan ikke
genetableres, som det
var. leg slmes vores ef-
terkommere har fortjent
bedre end nogle "hul-
ler" i noget af Danmarks
smukkeste natur.
Alle bør på et eller andet

tidspunkt deltage på en
sejltur rundt om Mors, og
se et landskab der er helt
unikt, som kun kan ople-
ves fra vandsiden.
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