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Der bliver ikke indfØrt en seruitut, der skalforhindre alfremtidig
gravning af moler ved Mosebjerg. Arkivfoto

lngen seruitut mod
molergrauning
Af Jens Peter Suarrer
jps@mf dk

SUIIDBY: Der

bliver ikke lagt

en spærring fra kommunal
side på graming af moler
ved Mosebjerg.
Mandag sagde et klart

for folk, fordi de er svære
at ændre.
Jakob Kortbæk (S) har
været kritisk over for mo-

lergramingen

i

området

grund afet ønske fra en beboer i området.

Stærhøj og Mosebjerg,
men heller ikke han var
meget for en servitut.
- Det var fristende at give
en servitut med den fantastiske natur, der er i området, som det vil være svært
at reetablere, hvis det bliver gravet op. Men jeg kan
ikke være med til at pålæg-

På wærs af alle partier
sagde lTmedlemmeraf

ge kommende generationer, at de ikke selvkanbe-

kommunalbesryrelsen nej

stemme, lød det fra ham.
MeinerNørgaard (DF)
varpå linje med en melding om, at det ville være
et problem at bremse udviklingen med en servitut.
Men Niels Ift. Østergaard
valgte altså at sige nej for
at bevare Mosebjerg mod
gravmng.
Det fik dog Meiner Nørgaard til at nærme, at Niels
I(r. Østergaard skal tage fat
i Region Nordjylland for at
komme med en indsigelse i
forbindelse med hørings-

flertal i kommunalbestyrelsen nej til en servitut,
der skulle være med til at
forhindre grar,rring af moler i området

-

på bag-

til ønsket om en permanent afuisning af muligheden for at grave moler på
stedet. Kun Niels I(r. Østergaard fra Socialdemokraterne var indstillet på at Iade servitutten blive en rea-

litet.
Henning Sørensen (V)
sagde:
- Uanset råstofindvinding eller ej, så viljeg aldrig være med til sådan en
servitut. Vi har i historien
set for mange eksempler

på servitutter for dit og
dat, som er kommet i vejen

fasen om molergrawring i

området.

