
Administrationen mener ikke, landskabet omkring Stærhøj er beskrevet godt nok i
miljørapporten. Arkivfoto

Ekstra høring for Stærhøj

MOLERINDVINDING: På grund af ”væsentlige fejl og
mangler” i miljørapporten, besluttede regionsrådets
forretningsudvalg i går at sende sagen i yderligere otte ugers
høring

NORDMORS: Hvorvidt Damolin skal have tilladelse til at grave ved Stærhøj på
Nordmors eller ej, skal vendes en ekstra gang.

Af Anne-Mette Riis, amr@mf.dk

På grund af ”væsentlige fejl og mangler” i miljørapporten og Morsø Kommunes kommuneplantillæg,
besluttede forretningsudvalget i Region Nordjylland på gårsdagens møde, at sende sagen i yderligere
otte ugers supplerende høring.

- Administrationen har vurderet, at der er fejl og mangler i rapporten og forretningsudvalget vil derfor
have forskellige ting præciseret, inden vi træffer en beslutning, siger Peter Therkildsen (V), der har
plads i forretningsudvalget.

- Vi ved, der sidder en stærk forening, som vil protestere, hvis der er noget at komme efter. Derfor
vurderer udvalget, at det under alle omstændigheder vil være hurtigere at tage en ekstra høringsfase,
siger Peter Therkildsen.

Sagen var i høring første gang fra 6. juni til 15. august 2014, hvilket affødte 49 bemærkninger fra
statslige myndigheder, organisationer og foreninger samt fra naboer og borgere i lokalområdet.
Administrationen i Region Nordjylland mener altså, at der i en del af indsigelserne peges på
”væsentlige fejl og mangler” i miljørapporten.

Et hovedelement i indsigelserne er de landskabelige værdier i forhold til molerindvindingen, og det
kritiseres, at de visualiseringer, der er udarbejdet i rapporten giver indtryk af et fladt landskab, og at
deponeringen af den jord, som vil blive gravet op ikke medtages i alle visualiseringer samt at nogle af
depoterne kommer til at ligge inden for strandbeskyttelseslinjen.

”(...) beskrivelsen af omgivelserne, der i væsentlig grad kan blive påvirket og beskrivelsen af de kort-
og langsigtede virkninger på miljøet ikke beskrevet i et tilstrækkeligt omfang, idet der mange steder
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mangler en væsentlighedsvurdering af påvirkningerne fra den ønskede molerindvinding”, lyder det
således i administrationens sagsfremstilling.

Også valget og gennemgangen af alternativer betegnes som ”mangelfuldt”, både hvad angår selve
placeringen af råstofindvindingen, og hvad angår alternativer til den valgte udformning af anlægget og
transportforholdene.

Der vurderes således at være store trafiksikkerhedsmæssige problemer omkring trafikforholdende på
de tre ruter, der er beskrevet i miljørapporten, fordi vejene er små, har dårlige oversigtsforhold, ringe
bæreevne og beskeden bredde.

- Damolin har tilkendegivet, at man vil afhjælpe de trafikale forhold, men der mangler en præcisering
af en alternativ vejføring. Derfor tager vi nu en ekstra høringsfase, siger Peter Therkildsen. Han
vurderer, at forretningsudvalget ellers overvejende er positivt stemt for at give Damolin en
gravetilladelse.

Region Nordjylland overtog pr 1. juli sagen om molerindvinding fra Morsø Kommunen samt
kompetencen i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Når kommunen skal vedtage
kommuneplantillægget om molerindvinding, skal det således ske efter indstilling fra Region
Nordjylland.
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