”Mosebjerg- Stærhøj” d. 05.10.2017
Kære medlem
Sommeren er forbi – den kom vist aldrig helt…?
I løbet af august og september har ikke blot politikere og embedsværk, men også vi, igen haft arbejdstøjet
på. Og hermed får I en status på det seneste forløb.
Den 25.04.2017 vedtog Regionrådet Råstofplan 2016, hvor ”Mosebjerg” og ”Stærhøj Vest” er taget ud af
råstofgraveområderne. I sidste øjeblik fremsendte molervirksomheden Skamol en ansøgning om
gravetilladelse i den østlige del af ”Mosebjerg” med det formål, at den skulle behandles efter den hidtil
gældende råstofplan 2012, hvor ”Mosebjerg” fortsat var placeret i råstofgraveområde. Foreningen og flere
andre afgav i offentlighedsfasen høringssvar, hvor vi påpegede alle de negative konsekvenser, en
molergravning i området ville medføre, ligesom vi specifikt gjorde opmærksom på, at en råstofindvinding
ville være i direkte strid med en række lovbestemmelser.
Region Nordjyllands råstofforvaltning har nu færdigbehandlet ansøgningen, og indstillingen til politikerne
er, at gravetilladelse skal nægtes med den hovedbegrundelse, at en molergravning vil medføre store
negative følgevirkninger i et område, som ifølge både tidligere og en helt dagsaktuel faglig vurdering af
konsulentfirmaet NIRAS rummer meget store og bevaringsværdige landskabsgeologiske kvaliteter. Et enigt
Råstofudvalg (UIKKM) har tilsluttet sig forvaltningens indstilling, og sagen skal nu viderebehandles i
Forretningsudvalg og Regionsråd. Vi har ikke grund til at forvente andet, end at forvaltningens indstilling
også her vil blive fulgt.
I forbindelse med offentlighedsfasen vedr. Morsø Kommune` s Kommuneplantillæg nr. 12, som er en
forudsætning for, at der kan gives gravetilladelse i ”Stærhøj Øst”, indkom der ikke mindre end 45
velformulerede og sagligt underbyggede høringssvar, som alle var kritiske overfor plantillægget.
Dette til trods vedtog Morsø Kommunalbestyrelse den 28.08.2017 kommuneplantillægget – dog var der
tre, som stemte imod. Vi må derfor med beklagelse konstatere, at dialogens og argumenternes spor
overfor Morsø Kommune har vist sig ufremkommeligt. Tilbage er blot klagemulighederne.
I forhold til Kommuneplantillægget er Foreningen efter gældende regler ikke klageberettiget, men
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har som landsdækkende forening adgang til at klage over
afgørelsen. DN` s lokalkomite for Mors har nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udfærdige en klage.
Foreningen har været repræsenteret i denne arbejdsgruppe, og DN har indsendt en klage til
Planklagenævnet.
Det er Bestyrelsens vurdering, at der er så megen tung substans i klagen, at der er god sandsynlighed for, at
DN får medhold i klagen. Og nu er det ikke længere Morsø Kommunes politikere men derimod bl.a.
dommere og jurister, vi skal overbevise. Det betragter vi som positivt - men nu må vi se.
Samtidigt med offentliggørelsen af den politiske beslutning om vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 12
blev også offentliggjort, at Morsø Kommune igen ( for anden gang) har meddelt IMERYS dispensation til at
bortgrave det overdrev, der er beliggende i ”Stærhøj Øst”, og som er beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven.

Den første dispensation fra december 2014 påklagede Foreningen, og vi fik medhold i klagenævnet.
Foreningen har også påklaget denne den seneste dispensation til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er
flere klagepunkter, men det væsentligste er, at vi kan påpege, at en indvinding af moler, som samfundet
problemfrit kan undvære, ikke er omfattet af de restriktive undtagelsesbestemmelser, der i henhold til
lovgivningen og gældende vejledninger kan berettige til, at et firma ødelægger beskyttet natur til fordel for
en privat virksomheds økonomiske særinteresser.
På grund af klagernes omfang og kompleksitet forventer vi, at sagsbehandlingen vil blive langvarig.
Og det er Bestyrelsens samlede vurdering, at der er så megen tung substans i disse klager, at der er en god
sandsynlighed for, at vi får medhold i klagerne.
Hver dag, der går uden de grådige og hensynsløse gule gravemaskiner bliver sluppet løs i ”Stærhøj”, er en
sejr. Og det er vores fulde overbevisning, at tiden arbejder for vores sag.
Det er intense og afgørende måneder, der ligger forude.
Og vi vil – som altid – følge forløbet ganske tæt.
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