
$ rUosebierg bliver det emne,
vi især vil koncentrere uores virk-
somhed om i det kommende år.
rRtNE HøcH, formand

- Nu gælder det Mosebierg til debat, siger formand Trine Hpgh. Arkivfoto: Ole Geerthsen
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SITIIDBY: Mosebjerg ved
Sundby er af regionsrådet
plukket ud som særskilt
punkt i udkastet til Region
Nordjyllands Råstofplan
2016. At det er kommet der-
til, må fra en neutral syns-
vinkel i stort omfang tilskri-
ves den aktivitet, som Fore-
ningen til Bevarelse af Mose-
bjerg og Stærhøj har udfol-
det det seneste års tid.

Formand Trine Høgh stod
ikke ligefrem og pralede af
denne sejr, da hun aflagde
beretning på foreningens
første ordinære generalfor-
samling. Men hun noterede
det som et spændende
aspekt og en helt særlig mu-
lighed for at påvirke en poli-
tisk proces:

- Hver gang råstofplanen
har været til revision, har

praksis været, åt Mosebjerg
og Stærhøj blot er blevet vi-
dereført som molerindvin-
dingsområder. Nu er Mose-
bjerg til debat, og vi ville ger-
ne holde vores generalfor-
samling, mens planen er i
høringsfase. Frem til 6.
marts kan vores medlemmer
gøre indsigelse, og det op-
fordrede vi dem til at gøre,

sigerTrine Høgh.

Op tilet års dagen

Omkring 40 af dem var
mødt op på SundbyFriskole.
Generalforsamlingen fandt
sted dagen før foreningens
et års fødselsdag. Den har i
dag 27 5 medlemmer, hvoraf
cirka halvdelen er aktive og
den anden halvdel støtte-
medlemmer. .

- Mosebjerg bliver det em-
ne, vi især vil koncentrere
vores virksomhed om i det
kommende år. Ved Stærhøj

er de øjeblikkelige mulighe-
der lige nu udtømte, fordi
indsigelserne mod gravning
er blevet afvist af kommune
og region. Men vi har stadig
forhold . omkring de kom-
mende indvindingsbetingel-
ser ved Stærhøj at kæmpe
imod, siger Trine Høgh, der
selv er nærmeste nabo til
Stærhøj lidt vest for Hanklit.

[andskabets muligheder
Hun nælrner, at foreningen
protesterer mod, at råstof-
virksomheden Damolin har
søgt om lov ti1 at deponere
overjorden i strandbeskyt-
telseszone i den 2O-årige pe-
riode, hvor der efter planen
skal graves molerpå stedet.

- Vi vil også sætte fokus på,
hvad vi kan bruge det unikke
landskab til. At det kan få en
funktion, som kan være med
til at profilere Mors. Her har
vi et samarbejde med Dan-

marks Naturfredningsfore-
ning. Vi har samrnen lavet et
par aftenvandringer i sidste
sommer med fin deltagelse,
og vi vil lave flere arrange-
menter, siger formand Trine
Høgh.

Rapporten fra 1985

Der var stor debatlyst på ge-

neralforsamlingen, hvor be-
styrelsesmedlem Inger Saa-
by gennemgik tilblivelsen af
rapporten Molerindvinding
på Mors fra 1985. Den kom
til at danne grundlag for rå-
stofplanerne.

ffi Bestyrcken fur Forcningen til
Bevarclseaf Mosebjeryog
Stærh0i blev udvidet med Jutta

Bjene.
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