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Kære Medlemmer!

Det er i denne årets sidste måned – og inden Julen for alvor sætter ind -  tid for en status på det hidtidige  
forløb.

Set udefra har der hersket en vis stilhed omkring Stærhøj-sagen siden deadline for indsigelserne d. 
15.08.2014. Men under ”overfladen” sker der meget. Der indkom ikke mindre end 49 bemærkninger og 
indsigelser repræsenterende 183 sider af gode og vægtige argumenter imod indvinding af moler i Stærhøj. 
Det vidner om den store bevågenhed, spørgsmålet har i en bred kreds af borgere, som er engagerede i 
bevarelsen af dette særegne og storslåede landskab. 

Pr. 1. juli dette år ændredes Råstofloven, hvorefter Regionen blev Råstof-myndighed. I konsekvens heraf er 
alle indsigelser og bemærkninger sendt til Region Nordjylland, hvor man endnu ikke har afsluttet 
behandlingen heraf. Forinden denne  fase er afsluttet, sker der ikke yderligere i sagen.

Sidst i oktober måned indsendte Damolin ansøgning til Naturstyrelsen om dispensation  for over en 20 årig 
periode at kunne ”midlertidigt” deponere op til 183.000 m3 overjord i Strandbeskyttelseszonen. En sådan 
deponering finder vi af en række årsager  dybt problematisk, og vi har fra Bestyrelsen fremsendt vore 
bemærkninger herom til Naturstyrelsen, hvor man har givet os tilsagn om at blive orienteret, når 
sagsbehandlingen er afsluttet, således vi får mulighed for at kommentere beslutningen.

Samtidigt med Stærhøj – sagen står vi nu overfor en ny fase, hvad angår Mosebjerg (”Sundby Bakker”). 
Region Nordjylland har tilkendegivet, at man vil sende oplæg om evt. revision af Råstofplan 2012 i offentlig 
høring efter Nytår. Herunder således også Mosebjerg´s  status i Råstofplanen. I dette forestående forløb får 
vi således både som Forening og som enkeltpersoner mulighed  for at tilkendegive vores holdning til 
spørgsmålet – således også  selve kernespørgsmålet  om, hvorvidt  Mosebjerg bør udtages af Råstofplanens 
graveområde.

Vi følger i Bestyrelsen alle faser af forløbene ganske tæt, og vi vil holde Jer informeret via hjemmesiden.
Derudover har man selv mulighed for at holde sig orienteret via Region Nordjyllands hjemmeside: 
www.rn.dk

Bestyrelsen.

http://www.rn.dk/



