”Mosebjerg- Stærhøj” d. 10.05.2018
Kære medlem.
Hermed en status på de efterhånden ganske langstrakte og komplicerede forløb, der vedrører såvel
”Mosebjerg” som ”Stærhøj”.
På Foreningens Generalforsamling d. 10. marts redegjorde formanden i sin beretning for det forløbne år.
IMERYS` (tidligere Damolin) ansøgning om tilladelse til at grave i området har nu været under behandling i
ikke mindre end 9 år. Firmaet er løbet ind i større og større vanskeligheder med sin ansøgning, og der er i
øjeblikket intet mindre end i alt 9 klager, som er under behandling i henholdsvis Miljø- og
Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet. Der er tale om meget omfangsrige og komplicerede klager, så
vi forventer, at der vil gå endog meget lang tid, før de første afgørelser vil blive truffet. Og Indtil da, er der
sat en effektiv stopper for de gule og grådige gravemaskiner, som molerindustrien er meget forhippede på
at slippe løs i området.
Morsø Kommune har truffet beslutning om at iværksætte en undersøgelse af forekomsten af markfirben på
Mors. Det er vores opfattelse, at baggrunden herfor hovedsageligt er den, at tilstedeværelsen af
markfirben i områder, hvor der søges om gravetilladelse for bl.a. moler, i høj grad komplicerer forløbet.
Så hvis I ser et markfirben i ”Stærhøj Øst”, må I endelig huske at fotodokumentere det…
Det vil være af meget stor værdi for vores bestræbelser på at beskytte området.
Som vi tidligere har omtalt, indsendte Skamol i ”12. time” en ansøgning om tilladelse til at grave moler i
”Mosebjerg”. Det skete umiddelbart før, Regionsrådet d. 25.04.2017 traf beslutning om, at ”Mosebjerg”
skulle udtages af råstofgraveområderne i Råstofplan 2016. På mødet d. 31.10.2017 besluttede et
overvældende flertal i Regionsrådet at sige nej til Skamol` s ansøgning. Dernæst fulgte en lovbefalet
partshøringsfase, hvor Skamol havde lejlighed til at kommentere Regionens beslutning om at nægte
tilladelsen. Dette ændrede imidlertid ikke Regionens standpunkt i sagen, og den 20.03.2018 traf
Regionsrådet beslutning om at fastholde afslaget.
Skamol har efterfølgende d. 18.04.2018 påklaget afslaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det var
ventet. Klagenævnet har pga det korte tidsforløb efter indgivelsen af klagen naturligvis endnu ikke truffet
nogen afgørelse i sagen. Det er Bestyrelsens opfattelse, at Skamols klage gennemgående er kendetegnet
ved en række fejl og urigtige oplysninger. Men nu må vi afvente sagens videre forløb.
Som det blev oplyst på Generalforsamlingen, blev Foreningen imødekommet på sin anmodning om at blive
repræsenteret i Naturråd Thy-Mors, som inden d. 15.07.2018 skal fremkomme med et forslag til udpegning
af Grønt Danmarkskort. I Den sammenhæng arbejder vi målrettet på, at både ”Mosebjerg” og ”Stærhøj”
pga områdernes store og veldokumenterede naturmæssige og landskabsgeologiske værdier bliver en del af
udpegningsgrundlaget. Det vil være et godt udgangspunkt for Foreningens videre arbejde med at beskytte
områderne.
Damolin fremsendte i marts 2009 ansøgning om tilladelse til at grave moler i ”Stærhøj Øst”.
På det offentlige møde herom i Bjergby Forsamlingshus i januar 2012 blev sagen fremstillet på en måde,
som umiddelbart måtte efterlade det indtryk, at det blot var en formssag og indenfor en ganske kort

tidshorisont, at molergravningen ville begynde. Der er grund til at tro, at det også ville have været tilfældet,
hvis ikke Foreningen havde engageret sig i kampen for at beskytte området. Nu er der gået yderligere 6 år,
så indtil videre er det lykkedes. Derfor kan vi også i dette forår og netop nu nyde den – uspolerede overvældende smukke og betagende natur og det storslåede landskab i såvel ”Mosebjerg” som ”Stærhøj”.
Og vi kan love Jer, at Bestyrelsen fortsat – som altid – vil følge forløbene ganske tæt og gøre sin indflydelse
gældende i alle de sammenhænge, som er relevante.
Med dette vil vi ønsker Jer alle en god sommer.
Og vi vender tilbage, når der er nyt at berette.
Bestyrelsen.

