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Mors på verdenskortet

METTE IENSEN

AF METTE IENSEN, FORMAND FOR

DANMARKS NATURFREDN I NGSFOR-

ENING MORSø, KLINGENBERGSGA-

DE 45, NYKøBING

I Danmark har vi natur-
perler som er med i klo-
dens superliga for særlig
enestående natur.
Vi har lige oplevet at FN

organisationen Unesco
har optaget Stevs ICint
ogVadehavet på den pre-
stigeffldte liste over ver-
dens vigtigste naturarv.
Blandt andre kandi-

dater til verdensnatur-
arven er molerklinterne
ved Limlorden. Dannet
af istidens gletsjere, der
skubbede moleret flere
hundrede meter op fra
undergrunden og for-
mede de helt eneståen-
de klinter og langstrakte
bakkestrøg.
Vejr og vind og ikke

mindst Limfiordens bøl-
ger har efterfølgende
lernet dele af bakkerne
så det i dag er muligt at
se, hvad der er i de un-
derliggende lag. Ud over
selve moleret er der man-
ge andre ting, der er med
til at gøre dette jordlag til

noget helt unikt.
Inden for et forholds-

vis begrænset område
på ca. 20-40 km. Er der
f.eks. mulighed for at se
spor efter vulkanisme, af-
lejringshistorie, fossiler,
mineraldannelser, istids-
gletsjernes arbejde og
forskellige §stformer.

Det er denne kombina-
tion af mange geologiske
historier, stor tilgænge-
lighed og muligheden
for selv at se og søge efter
fossiler, der gør, at moler-
klinterne kandiderer til at
blive optaget på Unescos

Verdens arvliste.
Hvis man ikke graver i

Stærhøj og Mosebjerg, så
vinder Mors på langt sigt,
når/hvis Hanklit bliver
optaget på Unescos Ver-
densnaturarv-liste. Ifølge
Unesco betyder optagel-
sen på verdensarvlister-
ne typisk en turistmæs-
sig fremgang på 30-60
procent, og vil være med
til at give en lokal økono-
miskvækst.
Vi har kunnet læse i

Morsø Folkeblad og hø-
re, at der bliver stillet
spørgsmål om, hvorvidt
Danmarks Naturfred-
ningsforening interesse-
rer sig for molergravning.
Vi følger sagen, vi erme-

get opmærksomme, og vi
har sat os ind i proble-
matikken. Det er ikke så
enkelt.

Danmarks Naturfred-
ningsforenings afdeling
på Mors har besluttet at
indsende høringssvar til
Morsø Kommune, hvori
vi går imod, at der gra-
ves i Stærhøj. Vi synes, at
man skal se landskabet
som en helhed - Hanklit
på 61 meter og Stærhøj
pL 57 meter omgivet af
de langstrakte bakker.
Vi var en aften på gåtur

i bakkerne ved Mosebjerg
og Stærhøj. Her oplevede
vi virkelig den flotte na-
tur, de dramatiske bakker
og skrænterne ved !or-
den. Det var en god op-
levelse, og det kan varmt
anbefales.
I Danmarks Naturfred-

ningsforening tager vi
naturens parti. Din natur
- vores sag.
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