Danmarks naturarv er på spil
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Behandlingen af kommuneplanen er i fuId

gang for, om

råstofgravning skal tillades på
Nordvestrnors. Det strider imod aI sund fornuft.
Ikke at grave efter råstoffer, men netop at bruge
et unikt geologisk interesseområde af international karakter til at grave i.
På samme måde som
råstofgravning i Mønsog Sterms Klint ville være
en ødelæggelse af internationale dimensioner.
Møn, Stevns og Mors
kan det sirnme - nemlig
tilbyde et døgnåbent natruhistorisk og geologisk
museum for alle, der vil
rejse 50-60 mio. år tilbage
i tiden.
Her på Mors kan man
med det blotte øje se aflejringer af aske, moler
og velbevarede fossiler
fra en tid, som vi i dag
ved ligger i de trTnde lerlag kun ganske få steder
i Danmark, hvor hav-
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bunden har rejst sig og
blottet vores geologiske

,» olerlaget

Blotlægningen af moleret s§ldes, at isen har

høvlet de

overliggende

lag væk og har efterladt
de bemærkelsesværdige,
struktugeologiske folder, som vi i dag kan se
i skrænterne. Den mest
kendte er nok Hanklit på
Mors.

Molerlaget på Mors for-

tæller historien om en
55 mio. år gammel lokal
begivenhed af flere vulkanudbrud i Skagerrak,
der sendte store mængder aske syd over mod
Danmark. Af speciel international interesse er
de mange fuglefossiler.
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Mors fortæfter
historien om en
55 mio. år garnmet lokat begiuenhed«

historie.

METII IENSEI{

I ar blev Stevns I(int
optaget på UNESCOs

som nærmeste nabo.

Verdensnaturarvliste. Og
Mors og Fur er også på
vej til at blive optaget på

ningsfuldt sted at grave
end netop midt i HanHit
Nakke, dette unikke in-

s:ilnme Verdensawliste,

ternationale

for vores natur tilbyder

lad

os finde et mindre betyd-

interesse-

område.

en unik historisk visning
af vores fortid, der med

relse - tænk langsigtet.

forskellige slags fugle og
dels findes de som et af

konstruktion af flere ar-

styrelsen og regionsrådet

ters evolution.

verdens få steder bevaret
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grave vores naturarv op
og hælde den i sække til
kattegrus, hvis kommuneplanen vedtages og
en gravetilladelse gives.
Hanklit, som står til at
blive udpeget som Verdensnaturaw, vil få en
30 meter dyb udgravning

om i sin beslutningsproces at tage støne hensyn
i betragtning end blot de
kortsigtede. Ud over vores naturaw, står også de
landskabelige værdier på
spil. En værdi ingen kan
overse på Mors, og som
allerede nu tiltrækker turister og flere kommer til.

Dels er der fundet over 30

i fuld 3D form. På stort

set alle andre lokaliteter i
verden er fossilet presset

fladt af jordpres.

Fugle

med ler og hele skeletter, insekter med farveaftegninger og velbevarede
øjne - det er unikt og i international særklasse.

Kære kommunalbesty-

jæwre mellemrum af- DN Morsø appellerer
dækker ny viden til re- stærkt til kommunalbe-
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