Mors d. 30. juni 2015

Kære medlemmer
Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt, og inden I drager ud i sommerlandet, får I her en status
på foreningens arbejde i foråret 2015.
Hvis I har fulgt lidt med på hjemmesiden eller i Morsø Folkeblad, har I sikkert bemærket, at Stærhøj-sagen
igen er kommet på dagordenen.
Det skyldes, at Region Nordjylland, som overtog myndighedskompetencen for administration af råstofloven
fra Morsø Kommune d. 1. juli 2014, har behandlet de 49 bemærkninger, som kommunen modtog i
forbindelse med høringsperioden sidste sommer. Behandlingen resulterede i en indstilling fra
administrationen om, at Miljørapporten bliver revideret. Det sker, fordi administrationen har vurderet
rigtigheden af en række indsigelser, der peger på væsentlige fejl og mangler i rapporten.
Denne indstilling blev godkendt af Udvalget for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø d. 26. maj, hvor
udvalget holdt møde i Bjergby Forsamlingshus, og hvor udvalgsmedlemmerne og andre interesserede
regionsrådspolitikere havde mulighed for at besigtige Stærhøj og Mosebjerg.
Ved denne lejlighed var foreningen, sammen med Damolin, inviteret til at komme og fremlægge vores
synspunkter i sagen.
D. 8. juni blev indstillingen godkendt i Forretningsudvalget. I den forbindelse udtalte formand for Udvalget
for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø, Henrik Ringbæk Madsen, følgende til Morsø Folkeblad: Vi retter en
skarp kritik af det stykke arbejde, Morsø Kommune har lavet med miljørapporten om Stærhøj. (…) Det er (…)
en kritik af, at man i Morsø Kommune har opfattet love og regler på en anden måde end den gældende.
Administrationens indstilling om udarbejdelse af en revideret Miljørapport blev endeligt godkendt af
Regionsrådet d. 23. juni, hvor der også blev fremlagt en tidsplan for det videre forløb. Man forventer at
kunne fremlægge en ny miljørapport i slutningen af september 2015, som såfremt den går igennem, vil
kunne sendes i offentlig høring i november og december og derefter blive endeligt behandlet i udvalgene
og Regionsrådet i februar 2016.
Supplerende kan vi fortælle, at en del af foreningens medlemmer også har brugt forsommeren på at
deltage i projektet ”Fremtidens landskaber – Nordmors”, som er en del af et landsdækkende
forskningsprogram, der skal forsøge at forbedre planlægningen af det åbne land for at sikre de bedste
muligheder i forhold til natur, rekreation, bosætning og erhverv gennem en høj grad af borgerinvolvering.
Vi har deltaget i en arbejdsgruppe bestående af borgere fra Sundby, Fårtoft, Gullerup, Bjergby og Flade og
fik ved et borgermøde d. 11. juni i Aktivitetshuset i Sejerslev mulighed for at holde et oplæg om vores ideer
om og visioner for landskabet på Nordmors.
Sommerlige hilsner fra bestyrelsen, Foreningen til bevarelse af Mosebjerg og Stærhøj.

