Nyhedsbrev – januar 2015
Kære Medlemmer.
Vi skriver 2015.
Et år, som tegner til at blive ganske begivenhedsrigt for vores Forening.
Helt tilbage i 2008 fremsendte Damolin ansøgning om indvindingstilladelse for Moler i Stærhøj.
Nu 7 år senere er endnu ingen gravemaskine sluppet løs i dette særegne og smukke landskab.
Og vi arbejder i Foreningen på, at det aldrig vil ske!
Region Nordjyllands behandling af de mange indsigelser mod VVM-rapporten er endnu ikke afsluttet.
Det tolker vi som udtryk for, at der har været så megen substans og tyngde i de mange indsigelser, at man
har været nødt til at tage dem ganske alvorligt og forhåbentlig konkludere, at en tilladelse til indvinding
ikke er forsvarlig.
Senest har Morsø Kommune´s ”Natur & Miljø” meddelt Damolin dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens §3 , hvad angår den største af de gamle grave i området. Denne dispensation har
vi påklaget overfor Natur & Miljø Klagenævnet. Får vi medhold, vil det forhindre molerindvindingen….
Og så har Region Nordjylland i december besluttet, at spørgsmålet om Mosebjerg´ s fremtidige status i
Råstofplanen skal sendes ud i en 8 ugers offentlig høring. Det hilser vi mere end velkomment!!
Nu får alle – enkeltpersoner såvel som Foreninger – lejlighed til at give sine meninger, synspunkter og
holdninger til kende. Og det vel at mærke så tidligt i forløbet, at det har mulighed for at påvirke Politikernes
beslutning. Det er et meget bedre udgangspunkt end bagefter at skulle klage over en afgørelse, som man
finder forkert.
Vi mener i Bestyrelsen, at det er grundlæggende forkert varigt at ødelægge dette enestående og markante
bakkelandskab ved at åbne en kæmpemæssig råstofgrav, som vil være 30 meter dyb, 550 meter bred og
ikke mindre end 1.250 meter lang……!!! - man vil ganske enkelt fjerne hele det landskab, der så
iøjnefaldende og fra alle sider synligt ligger mellem Sundby og Thisted Bredning!
Regionens Miljøscreening er at finde på: www.raastofplan2016.rn.dk
Høringsfristen er fredag d. 6. marts 2015.
Høringssvar kan enten fremsendes pr Mail til:
raastoffer@rn.dk
Eller indsendes pr brevpost til:
Region Nordjylland
Regional Udvikling, Råstofgruppen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Vi vil opfordre alle til at indsende høringssvar for derved at bidrage til, at Mosebjerg bliver taget ud af
Råstofplanens råstofgraveområde og dermed blive sikret mod en ødelæggende råstofindvinding.
Og vi har planer og visioner om at se Mosebjerg i en større sammenhæng med hele det markante
kystlandskab på nordsiden af Mors. Vi har derfor allerede taget initiativ til at rette henvendelse til en række
andre organisationer og Foreninger med sigte på en fælles og koordineret indsats i retning af at bevare,
udvikle og formidle området med det store potentiale for naturoplevelser, turisme og bosætning, der ligger
i det.
Mere herom på Foreningens årlige generalforsamling, som finder sted lørdag d. 21.02.2015.

Venlig hilsen
Bestyrelsen.

De viste billeder er fra de aktive molergrave i Ejerslev. Det er landskaber som disse, vi gerne vil undgå i
Stærhøj og Mosebjerg.
Herunder et aktuelt vinterbillede fra Mosebjerg til sammenligning

