
Af Carsten Tolbøll
carsten.tolboll@nordjyske.dk

 
MORS: Hovedbestyrelsen i Dan-
marks Naturfredningsforening 
(DN) opgav på forhånd at kæm-
pe mod molergravning i de kyst-
nære landskaber Mosebjerg og 
Stærhøj Vest på Nordvestmors. 
Den kamp måtte lokalafdelingen 
DN Mors føre alene, lød svaret, 
da den henvendte sig i Køben-
havn for at få hjælp.

- Af både hovedbestyrelse og en 
biolog, som DN har ansat, fik vi at 
vide, at det var en lokal sag, vi 
selv måtte tage os af. Desuden 
sagde DN til os: Det nytter ikke 
noget. I kan lige så godt lade væ-
re med at klage. Der bliver gra-
vet, for det har industrien ret til, 
siger Mette Jensen, formand for 
DN Mors. 

Prioriterer lavt i provinsen
I konsekvens heraf førte Mors-af-
delingen sagen alene uden no-
gen form for rådgivning eller 
hjælp fra hovedafdelingen. Det 
udfald, der nu tegner sig, giver 

imidlertid DN Mors ret i, at det 
betalte sig at gøre modstand, ef-
tersom Region Nordjyllands rå-
stofplan med stor sandsynlighed 
fjerner Mosebjerg/Stærhøj fra li-
sten over fremtidige indvindings-
områder for moler.

- Hvis hovedbestyrelsen kun 

vil påtage sig de sager, som man 
er 100 procent sikker på at vin-
de, bliver det ikke til ret mange 
sejre. Men det er tilmed som om, 
Danmarks Naturfredningsfor-
ening prioriterer sagerne lavt, jo 
længere væk, de er fra hovedsta-
den, siger bestyrelsesmedlem i 

DN Mors, Jørgen Frank Rasmus-
sen.

I det hele taget oplever den lo-
kale afdeling af DN, at den er me-
re fleksibelt indstillet end for-
eningens hovedbestyrelse og 
centrale sekretariat.
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Så går det løs igen
Foråret er over os - i hvert fald  
på håndboldbanerne. De fleste af de 
lokale hold skal igen på gulvet her i 
weekenden. Sport

Morsø
Folkeblad

» Danmark trænger i den grad til en national 
handlingsplan for kystbeskyttelse. En plan, 

der skal omfatte alle landets kyster.

Leder Side 2

Praktikanten 
strøg til tops
På sin sidste opgave som 
journalistpraktikant på 
Morsø Folkeblad blev 
Emma Toftelund Poulsen 
sendt helt til tops. 
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FRØSLEV-MOLLERUP
 SPAREKASSE

Investering

Du kender dit afkast, 
men kender du også din risiko?
Hos Frøslev-Mollerup Sparekasse får du 
investeringsrådgivning med en løsning, 
der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Kom ind til os  i Sparekassen eller ring på tlf. 97744400så aftaler vi et 
møde

Total lokal

4 x100 mm
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Mors blev ladt i stikken
MILJØ: Hovedafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening lod Mors-folk  
kæmpe alene imod gravning af moler i Mosebjerg og Stærhøj

Formand Mette Jensen og bestyrelsesmedlem Jørgen F. Rasmussen på Stærhøj - et af stridsområderne i molersagen. 

Foto: Bo Lehm
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 » Det er ikke industrien, vi vil til 
livs. Den må gerne grave moler, 
men ikke i kystnære områder.
JØRGEN FRANK RASMUSSEN, bestyrelsesmedlem DN Mors

Af Carsten Tolbøll 
og Bo Lehm (foto)
carsten.tolboll@nordjyske.dk 

MORS: - Da vores vicepræsi-
dent kom herover, og vi viste 
ham Mosebjerg og Stærhøj, 
blev han fuldstændig mål-
løs. Han havde forestillet sig, 
at hele landskabet var ud-
gravet, og så lå det der uspo-
leret i al sin skønhed.

Sådan siger Mette Jensen, 
lokalformand for Danmarks 
Naturfredningsforening 
(DN). Nej, Mors er ikke som 
Fur, der visse steder ligner 
en schweizerost efter årtiers 
intensiv molerindvinding. 

- Det er ikke industrien, vi 
vil til livs. Den må gerne gra-
ve moler, men ikke i kystnæ-
re områder og ikke, hvor det 
generer de mennesker, der 
bor der, siger bestyrelses-
medlem Jørgen Frank Ras-
mussen. 

To foreninger - samme tanke
DN Mors har 374 medlem-
mer, kun lidt flere end Fore-
ningen til Bevarelse af Mose-
bjerg og Stærhøj, som DN-
folkene ikke tøver med at til-
dele hovedæren for, at det 

ser ud som om, kampen for 
at friholde de to kystland-
skaber vil blive vundet. 

- Det er især deres skyld, 
og så har det haft stor betyd-
ning, at ansvaret for deltal-
jerne i råstofplanen under-
vejs blev flyttet fra kommu-
nen til regionen. Jeg forstår 
så til gengæld ikke, at det 
store flertal i Morsø Kom-
munalbestyrelse tilsynela-
dende bliver ved med at gå 
ind for gravning i Mosebjerg 
og ikke påskønner de natur-
værdier, der nu bliver red-
det, siger Mette Jensen. 

Hvad DN Mors ikke bifal-
der, er den aktuelle indvin-
dingstiladelse, som Damo-
lin/Imerys har til Stærhøj 
Øst - den del af randmoræ-
nelandskabet, som ligger 
længst fra kystlinjen.

- Buen er jo en del af et 
sammenhængende land-
skab, og det vil være synd, 
hvis Stærhøj øst, som er det 
højeste punkt og derfor syn-
ligt på lang afstand, bliver 
gravet ud. Vi har protesteret 
og vil gøre det igen, hvis 
virksomheden vil have tilla-
delse til at deponere jord in-
den for strandbeskyttelses-

linjen, siger Per Thilkjær Ni-
elsen, der også er bestyrel-
sesmedlem, men som i mod-
sætning til de to Nykøbing-
folk bor i Øster Assels.

- Og der er faktisk opstået 
søer omkring de gamle mo-
lerudgravninger i Stærhøj 
Øst, som er erklærede para-
graf 3-områder. Det vil sige, 
at deres flora og fauna skal 
respekteres og beskyttes, til-
føjer Jørgen Frank Rasmus-
sen, der i egenskab af natur-
vejleder kan nævne en ræk-
ke sjældne planter, som fin-
des i disse biotoper. 

Nuanceret strandbeskyttelse
Som høringsberettiget orga-
nisation udnytter DN sin 
mulighed for at påtale lokale 
tiltag, som strider mod fore-

ningens synspunkter og 
principper. Nogle gange må 
Mors-afdelingen føre kam-
pen uden opbakning fra sin 
hovedafdeling, og der er i 
det hele taget divergenser. 
Eksempelvis ser de lokale 
mere nuanceret på håndhæ-
velsen af planloven og na-
turbeskyttelsesloven, som 
regeringen gennem længere 
tid har bebudet en lempelse 
af.

- Det skal jo ikke være så-
dan, at folk, der allerede bor 
tæt ved kysten, ikke må op-
føre en carport eller lignen-
de. Meningen med lovene er 
at beskytte vore kyster og 
natur, men det vigtigste for 
os er stadig de mennesker, 
der bor i vores lokalområde, 
siger Jørgen Frank.

Og dem vil DN Mors gerne 
sikre adgang til områder 
som de nævnte plus Fegge-
klit gennem anlæg af tram-
pestier og parkeringsplad-
ser.

- Det kan der også være 
mange nye arbejdspladser i, 
siger de tre bestyrelsesmed-
lemmer.   

Lokalafdelingen er sig selv
NATUR: Danmarks Naturfredningsforening Mors mener, at den har udviklet et nuanceret syn på natur og mennesker

Mette Jensen og Jørgen Frank 
Rasmussen midt på Stærhøj 

Øst, som lokalforeningen  
fortsat vil kæmpe for at friholde 

for molergravning.

Der har været gravet moler i Stærhøj Øst for mange år siden.  
Bruddet har efterladt et interessant landskab.  

» Jeg forstår så til 
gengæld ikke, at 

det store flertal i Morsø 
Kommunalbestyrelse 
tilsyneladende bliver 
ved med at gå ind for 
gravning i Mosebjerg.
METTE JENSEN, lokalformand




