September 2019.
Kære medlemmer
Bestyrelsen vil med dette nyhedsbrev allerførst takke Jer for de mange og gode høringssvar, som I
indsendte i forbindelse med Region Nordjyllands forarbejder til revision af Råstofplanen.
Det gennemgående tema var en opfordring til at udtage ”Stærhøj Øst” af råstofplanens graveområder med
samme begrundelse som den, der er lagt til grund for udtagelsen af ”Mosebjerg” og ”Stærhøj Vest” i
råstofplan 2016. Af de indkomne høringssvar fremgår i øvrigt, at ingen andre områder i Regionen til
sammenligning har været genstand for samme massive bevågenhed som netop ”Stærhøj Øst”.
Både høringssvarenes antal og indhold sender et meget klart signal om, at såvel Foreningen som dens
medlemmer utrætteligt og målrettet fortsætter arbejdet med at beskytte de storslåede og umistelige
landskaber i ”Mosebjerg” og ”Stærhøj”.
Dette arbejde har nu strakt sig over mere end syv år. Alt for ofte sker der i sådanne forløb det, at ildsjælene
med tiden trættes og brænder ud. Det ved politikere og administratorer alt for godt, og ofte kalkulerer de
nøgternt med, at den modstand, der i begyndelsen ofte er mod overgreb på naturen, med tiden afgår ved
en stille og ubemærket død.
Men sådan går det ikke med ”vores sag”! – både I og vi holder ud og bli`r ved. Og det bliver bemærket af
såvel politikere som forvaltning. Derom er der ingen tvivl. Nu må vi afvente Regionens forslag til Råstofplan
2020, det vil formentlig fremkomme i dette efterår.
De verserende klagesager er endnu ikke afsluttede. Klagerne over det kommuneplantillæg, som er en
nødvendig forudsætning for at kunne grave moler i ”Stærhøj”, har nu ligget i Planklagenævnet i 2 år, uden
der er truffet nogen afgørelse. Det er i vores favør, for vi er ikke i tvivl om, at tiden arbejder for os og vores
sag. Hos såvel den brede befolkning som politikere skærpes hele tiden bevidstheden om vigtigheden af at
beskytte og bevare miljø og naturværdier.
Så lige nu er vi i venteposition med hensyn til såvel Regionens forslag til Råstofplan 2020 som udfaldet af
klagesagerne. Og vi behøver næppe gentage, at vi – som altid – følger alle disse forløb ganske tæt, så vi er
mere end klar til at handle, straks der er nyt i forløbet.
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