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INGER & IøRGEN SAASY

"holde fast i tilsagnet om
molerindvinding i Stær-
høj". lamen ... beflnder
vi os ikke i en debatfase
som udgangspunkt for
politisk beslutning? Eller
er det besluttet på for-
hand?

Ligeledes d. 17.06 kan
Henning Pedersen ikke
modstå fristelsen til at
sænke debatniveauet og
den verbale omgangs-
form til i sin omtale af,
hvad han opfatter som
modstandere, at gfie
brug af udtryk som "sar-

lnger og førgen Saaby

understreger, at det ikke er
mellem Eierslev Havn og

Foreningen tiI Bevarelse af
Mosebjerg og Stærhøl kon-
flikten ligger. Arkivfoto

såre enkel:
Vi er mange, som gen-

nem Foreningens aktivi-
teter bestræber os på at
værne om og udvikle et
landskab i særklasse til
varig gavn for almenhe-
den. Og så er der en stor
kreds af borgere, som er
glade for Ejerslev Harm.
Det forstår, respekterer
og anerkender vi fuldt
ud. Men at man forsøger
at bruge/misbruge Ejers-
lev Harm til at argumen-
tere for, at der skal åbnes
ny råstofgrav i "StærhØj",
giver ingen mening.
Så der består ikke no-

gen konflikt mellem
"Mosebjerg-Stærhøj" og
Ejerslev Havn.
Der skal derimod være

plads til begge - og så kan
hver enkelt vælge, hvor
man ønsker at bruge sine
kræfter og sin ftitid. Det
gælder såvel morsing-
boere som øens gæster.
Lad os få debatten til-

bage i det rigtige spor og
beskæftige os med det
væsentlige.

Gennem 30 år har plan-
lægning og forvaltning
af molerindvindingen på
Mors været noget, som
helt overvejende er fore-
gået i en tiltagende snæ-
ver og lukket kreds afbe-
slutningstagere - og mest
bag lukkede døre og ned-
rullede gardiner.
Man må derfor med til-

fredshed konstatere, at
det er lykkedes at få den
frem i dagslyset til aI-
mindelig beskuelse og
meningsdannelse. Nu
tilmed i en brand, som
er de forestående sankt-
hansbål værdige - og
måske vil der være et par
trolde, som kan gøre hek-
senfølgeskab...
Bente Lyndrup oprem-

ser i MF d. 17.06 en lang
række aktører - men,
hvad der ikke fremgår,
er, at Danmarks Natur-
fredningsforening i hele
forløbet tilbage i 1984
stedse aktivt har været
holdt uden for enhver
indflydelse. Molerrap-
porten l9B5 afspejler i al
sin enkelhed, at det altid
har været den stærkeste,
der får sin vilje, og det er
noget ganske andet end
at have ret.
Vi noterer os BLs anven-

delse af formuleringen:

te psyke" og "nerver". Vi
finder det uværdigt og
ville have forventet noget
andet af Henning Peder-
sen. Vi takker pænt nej
til hans tilbud om rund-
visning og historisk fore-
drag.
Vi er fortrolige med om-

rådet fra talrige besøg og
kender stedets historie
fra en mangeårig interes-
se i denne. Og han stiller
sig til disposition for dis-
kussion - men om hvad?
Hvor er konflikten?
Sagens substans er jo


