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1 Baggrund og sammenfatning
1.1 Baggrund
Herning Kommuneplanforslag 2021-2032 1 indeholder udpegning af et nyt erhvervsområde 14.E2 til
genbrugsvirksomheder og arealreservering til ny vejforbindelse i området omkring den §3 beskyttede natur i Knudmosen.
Denne analyse er udarbejdet i forbindelse med igangværende forberedelse af et høringssvar til kommunalplanforslaget fra borgerinitiativet BevarKnudmosen.dk initieret af interessenter i området omkring Knudmosen. Sigtet er at analysen kan tjene som inspiration for andre aktører med interesse i
at bevare Knudmosen og eventuelt gøre indsigelse mod erhvervsområdet og vejforbindelsen.
Aktører kan være høringsmyndigheder som kan anvende analysen i deres vurdering af kommunalplanforslaget og forberedelse af eventuel veto indsigelse, interesseorganisationer indenfor miljø, natur og fritidsliv og naturligvis borgere i Herning Kommune og andre interessenter i Danmark.
Analysen har detaljerede kildehengivelser for at muliggøre at læsere kan faktatjekke og danne deres
egen holdning og vurdering om sagen på et oplyst grundlag. Analysen er baseret på offentlige kilder
samt information indhentet fra Herning Kommune via aktindsigt 2 og som efterfølgende er gjort tilgængelig på www.bevarknudmosen.dk
Arbejdet med forberedelse af høringssvar til Herning Kommune pågår stadig, men denne forventes
indsendt tidligt i den igangværende høringsperiode. På den måde kan der tidligt skabes en relevant
og vigtig offentlig debat om Knudmosens fortsatte anvendelse og beskyttelse som naturområde.
Nye oplysninger og aspekter omkring sagen som måtte komme frem i forbindelse med den offentlige
debat vil løbende blive offentliggjort på www.bevarknudmosen.dk
Såfremt læseren af denne analyse er interesseret i at blive opdateret omkring det fortsatte arbejdet
eller drøfte sagen yderligere er man velkommen til at skrive til: info@bevarknudmosen.dk
Høringsfristen for indsigelser til kommuneplanforslaget er 8. april 2021 og rettes til bek@herning.dk
Sammenfatningen i følgende afsnit 1.2 nedenfor, inkluderer ikke detaljerende kildehenvisninger, da
sigtet er at give et kortfattet indblik i sagen. Detaljerede beskrivelser og kildehenvisninger til punkter
rejst i sammenfatningen kan således findes i analysens øvrige afsnit.

www.kommuneplan2021.herning.dk
Besvarelse på aktindsigt modtaget fra Herning Kommune og herefter lagt online https://bevarknudmosen.dk/Foelgebrev-2021-212-aktindsigt-kommuneplanramme-14-E2.pdf
1
2
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1.2 Sammenfatning
Herning Kommuneplanforslag 2021-2032 inkluderer et nyt erhvervsområde 14.E2 for genbrugsvirksomhed og ny vejforbindelse (projekt nr. 5) i området omkring den beskyttede §3 natur i Knudmosen.
Knudmosens §3 natur

Knudmosen er en gammel højmose som blev dannet for 6-7.000 år siden og dækker i dag et 275 ha
stort område med åbne engarealer, bevoksninger og skov, der danner grundlag for et rigt dyre- og
planteliv. Knudmosens beliggenhed i gåafstand fra Hernings bymidte gør den også til et vigtig rekreativt område og udpeget kulturmiljø for mennesker med et forgrenet stisystem på 23 kilometer.
I dag er Knudmosen omringet af motorveje og tæt bymæssig bebyggelse, og med kun én betydende
faunapassage for dyrelivet til det åbne opland. Faunapassagen blev etableret i forbindelse med motorvejsbyggerierne omkring Herning, da Vejdirektoratets miljøvurdering helt tilbage i 1997 påpegede, at motorvejene ville isolere dyrelivet i Knudmosen fra det omkringliggende og åbne opland.
Erhvervsområde 14.E2 foreslås placeret lige foran udmundingen af faunapassagen og vil således blokere den vigtige spredningskorridor for dyrelivet til og fra Knudmosen og det åbne opland. Området
omkring faunapassagen er udpeget som en såkaldt økologisk forbindelse, der netop skal sikre en
bedre sammenhæng og spredningsmulighed mellem levesteder og naturområder for dyrelivet.
I forbindelse med erhvervsområde 14.E2 foreslås arealudlæg til vejprojekt nr. 5 ud over planperioden, med henblik på at forbedre adgangsforholdene til og fra Miljøvej og Messemotorvejen. Kommunen redegør ikke for, om vejforbindelsen alene er tiltænkt erhvervsområde 14.E2 i takt med at
denne udbygges eller om det skyldes eventuelle senere udlæg af nye erhvervsområder i Knudmosen.
Uanset formålet vil vejforbindelsen forløbe lige opad Knudmosens §3 natur, tæt på boliger langs den
eksisterende vej og gennembryde spredningskorridoren for dyrelivet til og fra Knudmosen og omkringliggende åbne opland. Ligeledes vil vejforbindelsen medføre betydelig øget tung trafik og følgetrafik fra omkringliggende byer som Lind og Kollund gennem Knudmosen.
Foruden nærheden af vejforbindelsen til boliger og nødvendige støjforanstaltninger vil den 2 kilometer lange forbindelse også kræve overføring af og forbindelse til cykelstier fra Lind til Herning og den
regionale cykelrute 97 til Fasterholt. Samlet set kan vejforbindelsen løbe op i 20 millioner kroner for
udlæg af det kun 8 ha store foreslåede erhvervsområde 14.E2.
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Placeringen af erhvervsområde 14.E2 foran en eksisterende faunapassage og spredningskorridor,
rejser ydermere en principiel debat om, hvordan effektiviteten af allerede etablerede faunapassager
ved ældre motorvejsanlæg sikres mod fremtidig blokering af byggeri og anlæg?
Vejdirektoratets seneste Vejregel for faunapassager fra 2020 foreskriver således, at der via servitut
skal sikres et større område omkring faunapassagers udmunding og spredningskorridor ved etablering af nye motorveje, og hvor der således ikke må placeres nyt byggeri eller anlæg. I myndigheders
miljøvurdering af erhvervsområde 14.E2 synes det derfor relevant at anvende denne nyeste viden
fra Vejdirektoratet omkring sikring af faunapassagens effektivitet i Knudmosen.
Kortudsnit nedenfor viser således Vejdirektoratets nyeste anbefalinger for beskyttelse af areal foran
faunapassagen ved erhvervsområde 14.E2, samt Miljøstyrelsens foreskrevne minimumsafstand til
omgivelser for virksomheder op til miljøklasse 5 som kommunalplanforslaget udpeger for området.
Erhvervsområde 14.E2

Afstandskravene vil reducere det brugbare areal fra 8 ha til kun 4,2 ha, mens det resterende erhvervsområde stadig vil blokere for den vigtige spredningskorridor til Knudmosens natur.
Udpegningen af erhvervsområde 14.E2 er i modstrid med kommunens egne retningslinjer såvel som
nationale interesser i relation til beskyttelse af naturområder og deres økologiske forbindelser.
Kommunens retningslinjer for Grønt Danmarkskort foreskriver, at økologiske forbindelser til §3 naturområder, herunder særligt grønne og landskabeligt attraktive by-rande og kiler som Knudmosen,
skal friholdes fra byudvikling såsom byggeri og veje. Dette understøttes også af Miljøstyrelsens vejledning for Grønt Danmarkskort, hvor sigtet med udgangspunkt i naturbeskyttelsesloven, er at sikre
bevarelsen af naturværdier ved at beskytte deres økologiske forbindelser mod indgreb.
Erhvervsområde 14.E2 er specifikt i modstrid med den nationale interesse 2.1.3 i kommuneplanlægningen fra 2017, som foreskriver, at byvækst og veje ikke må forringe naturindholdet og levesteder
samt spredningsveje for vilde planter og dyr i henhold til planlovens §11, stk. 4, nr. 4.
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Erhvervsområde 14.E2 modstrider også Kommunens retningslinjer for placering af virksomheder,
som bl.a. foreskriver at produktionsvirksomheder skal anvises en placering uden risiko for miljømæssige konflikter med følsom anvendelse og andre miljøinteresser.
Kommunalplanforslagets miljøvurdering af erhvervsområde 14.E2 adresserer ikke ovenstående
aspekter eller modstridspunkter, da denne kun beskriver, at placeringen er indenfor et område med
grundvandsinteresser, selvom kommunens retningslinjer generelt sigter mod at undgå netop dette.
Udpegningen af erhvervsområde 14.E2 er også sket i modstrid med kommunens Planstrategi 2019,
som netop foreskriver at lokalisering af virksomheder skal ske i et sammenspil med plan- og miljølovgivning og ud fra en række faktorer som sikrer at nabokonflikter undgås.
Kommunens proces for udpegning af nye erhvervsområder fulgte Erhvervsstyrelsens vejledning herfor indtil sep. 2020, hvor erhvervsområde 14.E2 udpeges. Allerede i maj 2020 foranledigede kommunen en ekstern analyse af 17 eksisterende erhvervsområder for at vurdere deres egnethed. Eksisterende erhvervsrammeområde 14.T1 som 14.E2 støder op til ikke var inkluderet i analysen.
Analysen fremhævede bl.a. Hammerum/HI-Park og Herning Syd (Mørupvej) som attraktive erhvervsområder, som bør understøttes strategisk ved et løbende udbud af kommunal jord. Af de to nye
erhvervsområder, som foreslås udpeget i kommunalplanforslaget, er den ene netop i HI-Park, hvorimod 14.E2 ifølge kommunen blev udpeget efter henvendelse fra en konkret genbrugsvirksomhed.
I Herning Kommunes besvarelse til aktindsigt på erhvervsområde 14.E2 udleveres kun ét kortbilag
over området som blev behandlet i september 2020 og ikke tidligere er offentliggjort. Kommunen
oplyser at der ikke findes yderligere dokumenter om erhvervsområde 14.E2 end det nævnte kortudsnit og de andre tekstpassager i kommunalplanforslagets beskrivelse af erhvervsområdet 14.E2.
Herning Kommune foretager således en meget sen udpegning af erhvervsområde 14.E2 udelukkende
efter henvendelse fra en konkret virksomhed og med drøftelser på basis af kun ét kortudsnit.
Udpegningen af 14.E2 sker også i modstrid med føromtalte erhvervsanalyse, som netop peger på
Herning Syd (Mørupvej) som mere hensigtsmæssig for nye arealudpegninger.
Erhvervsområde Herning Syd/Mørupvej

Erhvervsområdet på Mørupvej i Herning Syd indeholder 54 ha ledige arealer og yderligere 77 ha i
udpeget perspektivområde. Som vist på kortudsnit ovenfor vil 8 ha udlæg kunne rummes uden begrænsning af erhvervsarealet ved samtidig hensyntagen til afstandskrav til omkringliggende naboer.
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Der eksisterer allerede en lokalplan for den sydlige del af Mørupvej, hvor kommunen har erhvervsarealer i udbud, og seneste i 2020 blev der investereret op imod 10 millioner i ny vejforbindelse som
kobler Mørupvej til Dronningens Boulevard samt tilkørselsanlægget til Messemotorvejen. Der er ikke
registreret beskyttede naturtyper eller drikkevandsinteresser i området omkring Mørupvej.
Mørupvej tilbyder således de samme faciliteter og muligheder som Erhvervsområde 14.E2 men mere
hensigtsmæssigt for samfundet både økonomisk og miljømæssigt. Ligeledes beskriver kommuneplanforslaget, at der netop ønskes skabt et nyt og innovativt recycling-hub ved netop Mørupvej, som
dermed må være et yderst relevant område at pege på når en konkret genbrugsvirksomhed henvender sig til kommunen.
Kommuneplanforslaget behandler imidlertid ikke Mørupvej som et alternativ til udlæg af erhvervsområde 14.E2, selvom dette synes mere hensigtsmæssigt på alle relevante parametre. Dette er i
modstrid med planlovens §1 om at sikre en samfundsøkonomisk helhedsvurdering i planlægningen.
I svar fra Herning Kommune på aktindsigt i 14.E2 oplyses det, at kommunen ikke ønsker at oplyse,
hvilken konkret virksomhed der er tale om, ligesom at det heller ikke er muligt at afgrænse yderligere
hvilke virksomheder der kan placeres i erhvervsområde 14.E2.
Kommunen begrunder således ikke det særlige beliggenhedsbehov, som den konkrete genbrugsvirksomhed måtte have, og som resulterer i den modstridende udpegning af erhvervsområde 14.E2.
Hvis behovet for den særlige placering skyldes ønsket om afsætning af procesvarme fra et genbrugsanlæg, med direkte tilkobling til fjernvarmesystemet ved Ørstedværket i Knudmosen, er der flere
aspekter som bør belyses i en offentlig debat, førend et område udvælges.
Afsætning af procesvarme kræver ikke nødvendigvis at virksomheden har samme placering som et
kraftvarmeværk for at kunne koble på fjernvarmenettet og afsætte varmen.
Hvis overskudsvarmen fra genbrugsvirksomheden tiltænkt erhvervsområdet 14.E2 har et omfang
som kræver forbindelse til forsyningsledningerne ved Ørstedværket – kan en sådan aktivitet have
karakter af et ”teknisk anlæg” og området vil skulle udpeges særskilt til netop dette formål.
Dette kunne være tilfældet, hvis genbrugsvirksomheden dækker over eksempelvis behandling af affald med henblik på genanvendelse og med afbrænding af restprodukter. Et sådant decideret affaldsforbrændingsanlæg vil kræve en debat ud over Herning Kommune, foruden Ikast-Brande også samarbejdskommunerne under affaldsforbrændingssamarbejdet Energnist I/S.
I den forbindelse skal det nævnes at eksisterende genbrugsvirksomhed nord for 14.E2 allerede afsætter sit sorterede affald til eget behandlingsanlæg i Sverige. En ny genbrugsvirksomhed i erhvervsområde 14.E2 vil således ikke have synergi med eksisterende genbrugsvirksomheder i området.
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2 Foreslået Erhvervsområde 14.E2 og ny vejforbindelse i Knudmosen
Herning Kommuneplanforslag 2021-2032 inkluderer et nyt erhvervsområde 14.E2 for genbrugsvirksomhed og ny vejforbindelse (projekt nr. 5) i området omkring den beskyttede §3 natur i Knudmosen.

Kortudsnit fra: https://kort.plandata.dk (udtrukket 08.02.2021). Ortofoto”  ”Forår seneste”. Placering af foreslået Erhvervsområde
14.E2 og tilhørende nye Vejforbindelser er grafisk tilføjet.

Udpegningen af Erhvervsområde 14.E2 på 8 ha skyldes henvendelse fra en konkret virksomhed som
ønsker at etablere recycling virksomhed i kommunen 3. Kommunen argumenterer for at der ikke findes alternative placeringsmuligheder til virksomheden hvis synergieffekt skal sikres til virksomheder
som allerede ligger i området nord for 4. Det særlige behov for beliggenhed for den konkrete virksomhed, og at det fordrer et nyt erhvervsområde og ny vejforbindelse begrundes ikke yderligere.
Kommunen angiver samtidig at der også ønskes skabt et nyt og innovativt recycling-hub ved Mørupvej i Herning Syd, hvor betydelige investeringer allerede er fortaget i vejanlæg og infrastruktur 5. Kommunen vurderer ikke erhvervsområde 14.E2 og ny vejforbindelse op imod ”alternativ-0”
hvor den konkrete virksomhed placeres i det allerede eksisterende erhvervsområde og kommende
recycling-hub på Mørupvej, eller alternativt at nyt areal udlægges på Mørupvej i forbindelse hermed.
I detailbeskrivelsen af forslaget til erhvervsområde 14.E2 6 gives bl.a. følgende karakteristika:
•

Området skal bruges til erhvervsformål. Der skal skabes gode betingelser for lokalisering af virksomheder, der lægger vægt på miljømæssig ansvarlighed, herunder virksomheder inden for recycling.

•

Området er udpeget som havende særlig drikkevandsinteresse (Miljøvurderingen til kommuneplanforslaget
beskriver at området er beliggende i indvindingsopland til Herning Vandværk, nitratfølsomt indvindingsopland og område med særlige drikkevandsinteresser)

•

Der skal i området sikres mulighed for fremføring af jernbanespor og forsyningsanlæg/-ledninger.

•

Ved lokalplanlægning i området skal facadearealerne mod motorvejen søges anvendt og udformet
som et fælles sammenhængende areal, der kan blive et markant og værdigt "visitkort" for området.

3
Møde i Byplanudvalget 16.11.2020, punk 155, Bilag D side 5: https://politik.herning.dk/dagsorden/Byplanudvalget/16-112020/Dagsorden(ID2209)/Bilag/Punkt_155_Bilag_4_Bilag_D_Byudvikling.pdf
4
Miljøvurdering-KP-2021 side 9: https://nyheder.herning.dk/media/28147424/miljoevurdering-kp2021.pdf
5
Miljøvurdering-KP-2021 side 24: https://nyheder.herning.dk/media/28147424/miljoevurdering-kp2021.pdf
6
https://kommuneplan2021.herning.dk/kommuneplanrammer/herning-syd-14/erhvervsomraader/14e2
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•
•
•
•

•

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder (konsekvenszonen er 500m)
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 4 etager
Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 15 m
Maksimalt tilladte miljøklasse er 5. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende
for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til
boliger 150 m.

I forbindelse med erhvervsområde 14.E2 foreslås arealudlæg til et vejprojekt ud over planperioden,
som skal forbedre adgangsforholdene fra Miljøvej og til Messemotorvejen. Kommunen redegør ikke
for hvorfor vejforbindelsen rækker ud over planperioden, herunder om den alene er tiltænkt erhvervsområde 14.E2 eller eventuelle senere udlæg af nye erhvervsområder i Knudmosen.
Baggrund for vejforbindelsen er beskrevet i et notat om vejreservationer behandlet i Teknik og Miljø
d. 23.11.2020 7 på side 13, som gengivet under kortudsnit nedenfor fra notatet.

”Miljøvej - Ny adgangsvej til Messemotorvejen projekt nr. 5 - (side 13 i notat om vejreservationer)
Med en ny forbindelsesvej fra Miljøvej/Knudmosevej til Messemotorvejen vil adgangsforholdene for erhvervsområdet på Miljøvej blive forbedret betragteligt. I erhvervsområdet er der primært transporttunge
virksomheder, som med den nye vej vil blive koblet mere direkte på det overordnede vejnet.”

Arealudpegningen for vejforbindelsen på webkort for Kommunalplanforslaget afviger dog fra ovenstående, idet vejforbindelsen er ført hele vejen ned til erhvervsområde 14.E2, jf. kortudsnit nedenfor.

https://webkort.herning.dk/cbkort?&profile=kommuneplan_2021_2032 Kortlag: ”Vej og trafik (Bilag 8)”  ”Vejprojekter”.

7
Møde i Teknik & Miljø 23.11.2020, punk 215, Bilag B Notat om vejreservationer side 13: https://politik.herning.dk/dagsorden/Teknik-_og_Miljoeudva/23-11-2020/Dagsorden(ID2148)/Bilag/Punkt_215_Bilag_3_Bilag_B_Notat_om_vejreservationer_i_forslag_til_Herning_Kommuneplan_20212032.pdf
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3 Knudmosens §3 beskyttede natur og anvendelse
som kulturmiljø i Herning
Knudmosen er en gammel højmose som blev dannet for 6-7.000 år siden og er registeret som såkaldt
§3 beskyttet særlig værdifuld natur i henhold til naturbeskyttelsesloven, jf. kortudsnit nedenfor. For
overskuelighedens skyld er det, foreslåede erhvervsområde 14.E2, tilhørende arealudpegning for ny
vejforbindelse samt eksisterende faunapassage til Knudmosen, grafisk tilføjet.

Kortudsnit: https://webkort.herning.dk/cbkort?&profile=kommuneplan_2021_2032 (udtrukket 08.02.2021) Korttema: ”Natur og
landbrug (bilag 2)”  1) ”§3 beskyttet natur” 2) ”Økologiske forbindelser” 3) ”Potentielle økologiske forbindelser”. Ortofoto 2019.
Grafisk tilføjet: Foreslået erhvervsområde 14.E2, tilhørende ny Vejforbindelse, eksisterende Faunapassage og spredningskorridorer.

Som det ses af kortudsnittet er Knudmosen et unikt naturområde hvad angår dens tætte beliggenhed til Hernings bymidte samt forstaden Lind syd for området, men dog omringet af motorveje og
tæt bymæssig bebyggelse, og med kun én betydende faunapassage fra det åbne opland.
At Knudmosen er af særlig høj naturværdi for Herning, både for dyre- og plantelivet samt mennesker, understøttes af Herning Kommunes folder om Knudmosen 8. Folderen beskriver Knudmosen
som et 275 ha. stort højmoseområde med åbne engarealer, bevoksninger og skov som danner
grundlag for et rigt dyre- og planteliv. Eksempelvis er forekomsten af flagermus også påvist i ”Søndre Anlæg” i Knudmosen ved en kortlægning af biodiversiteten i Herning Kommune i 2018 9.
Allerede tilbage i 1986 blev lokalplan 11.59.0 fastlagt for Knudmosen med henblik på netop sikre et
planlægningsgrundlag for fremtidig beskyttelse og anvendelse 10. Senest i foråret 2020 blev Knudmosen udpeget som et vigtigt kulturmiljø 11 hvormed det, ifølge kommunalplanforslagets retningslinjer herfor, skal sikre at nyt byggeri ikke strider med hensynet til kulturmiljøer jf. nedenfor:

https://www.visitherning.dk/sites/visitherning.com/files/2019-07/Knudmosen.pdf
Side 7: https://politik.herning.dk/dagsorden/Teknik-_og_Miljoeudva/18-02-2019/Dagsorden(ID1854)/Bilag/Punkt_23_Bilag_1_Temarapport__Naturindsatsen_2018__Herning_Kommune.pdf
10
https://dokument.plandata.dk/20_1048520_APPROVED_1268388216536.pdf
11
Side 79 i PDF: https://kultur.herning.dk/media/27740630/herning-kommunes-kulturarealer-og-miljoeer.pdf
8
9
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”2) I det åbne land og i byzone bør der inden igangsættelse af byggeri, anlægsarbejder og
andre tilstandsændringer foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med
hensynet til kulturhistoriske interesser herunder kulturmiljøer…” 12.

Ligeledes er udlagt et forgrenet system af 23 kilometer vandrestier i Knudmosen som gør den til et
vigtigt rekreativt område for mennesker, hertil kommer at den Regionale cykelrute 97 (Herning –
Fasterholt) også går gennem området. I 2018 besluttede Herning Kommune en forvaltningsplan for
Knudmosen med henblik på at sikre fortsat vedligehold af 13 vandrestierne for netop at fastholde
den rekreative benyttelse af naturområdet.
Nedenfor oversigt over udvalgte dyrearter i Knudmosen, fra Herning Kommunes folder herom 14.

Under punktet ”Retningslinjer”: https://kommuneplan2021.herning.dk/planer-for-kommunen/det-gode-liv/kulturarv
https://politik.herning.dk/dagsorden/Teknik-_og_Miljoeudva/28-05-2018/Dagsorden(ID1644)/Bilag/Punkt_114_Bilag_1_Forvaltningsplan_for_stier_i_Knudmosen.pdf
14
https://www.visitherning.dk/sites/visitherning.com/files/2019-07/Knudmosen.pdf
12
13
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4 Erhvervsområde 14.E2 vil blokere økologisk forbindelse til Knudmosen
4.1 Knudmosens økologiske forbindelser og
spredningskorridorer
Særligt vigtig for fastholdelsen af dyrelivet i §3 natur er de såkaldte økologiske forbindelser, som
bl.a. sikrer at dyreliv kan vandre frit og uforstyrret til og fra området ud til det åbne land. Kortudsnit
nedenfor, fra Kommuneplanforslaget, viser udkast til de økologiske forbindelser for Knudmosen.

Kortudsnit fra: https://webkort.herning.dk/cbkort?&profile=kommuneplan_2021_2032 (udtrukket 08.02.2021)
Korttema: ”Natur & Landbrug (Bilag 2)”  Økologiske forbindelser” og ”Potentielle økologiske forbindelser”.
Placering af Erhvervsområde 14.E2, faunapassager, underføringsrør og spredningskorridorer er tilføjet grafisk.

Som det ses er hele Knudmosen omgivet af store vejanlæg med få rørunderføringer for vandløb, og
en enkelt større faunapassage for dyrelivet, netop hvor Erhvervsområde 14.E2 foreslås placeret.
Faunapassagen og området omkring den er netop på kortudsnittet markeret som et område med
økologisk forbindelse til Knudmosen og er den eneste betydende uhindrede adgang for dyrelivet til
og fra Knudmosen og omkringliggende åbne land. Erhvervsområde 14.E2 vil således blokere udmundingen af Faunapassagen og den vigtige spredningskorridor herfra og til Knudmosen. Alle andre forbindelser til Knudmosen er enten menneskepassager omgivet af bebyggelse eller de mindre ”våde”
faunapasser for fisk og smådyr.
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4.2 Eksisterende faunapassage ved erhvervsområde 14.E2
baseret på Miljøvurdering fra 1997
Den eksisterende faunapassage ved det foreslåede erhvervsområde 14.E2 blev etableret i forbindelse med motorvejsbyggerierne omkring Herning i 2006 (”Rute 18 Sundsvej – Høgild”, og ”Rute 15
Messemotorvejen”). Skråfoto nedenfor viser placering af faunapassagen, erhvervsområde 14.E2 og
spredningskorridoren til Knudmosen.

Skråfoto 2019 https://skraafoto.kortforsyningen.dk – Erhvervsområde 14.E2 og spredningskorridor tilføjet grafisk.

Allerede i Vejdirektoratets Miljøvurdering fra 1997 15 identificeres udfordringen for Knudmosen ved
etableringen af Herning Motorvejene, herunder at dyrelivet i Knudmosen kan hindres adgang til
det åbne land. Nedenfor er gengivet relevante tekstpassager fra Miljøvurderingen hvad angår vigtigheden af Knudmosen og indvirkningen fra motorvejene hvad angår økologisk isolation:
• Side 11: ”Rute 18 vil øge den økologiske isolation af Knudmose, og Rute 15 vil forstærke
isolationen og udgøre en barriere mellem Lind og mosen”
• Side 72: ”Rute 15-vejanlægget kommer i konklift med naturværdierne i Knudmose, idet vejen her vil udgøre en spredningsmæssig barriere. Et nyt vejanlæg både syd og øst for mosten (henholdsvis Rute 15 og 18) vil øge dennes økologiske isolation.”
• Side 73: ”I Knudmose lever en række dyr, der har behov for at kunne veksle mellem dette
naturområde og andre biotoper i det omgivende landskab. Mulighederne vil være stærkt

15
Vejdirektoratet rapport nr. 140 - 1997: "Rute 18 og 15 ved Herning - Miljøvurdering" - ISBN: 8774918737 - ikke tilgængelig i digital form eller online ved Vejdirektoratet.
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begrænsende for denne vandring…. Vejanlægget vil øge Knudmosens økologiske isolation….. Knudmose er en i Danmark truet mosetype, som det ikke lader sig gøre at genskabe
ved naturgenopretning.”
Side 114: ”Rute 18 og 15 linieføringerne vil øge den økologiske isolation af Knudmose…..Hovedforslaget vurderes at medføre færre konsekvenser for den vilde flora og
fauna, idet områdets vildt-arter ved denne linieføring fortsat har mulighed for at veksle
mellem mosens naturarealer og landbrugsarealerne syd for…. Fragmentering af dele af
Knudmose kan få konsekvenser for hele mosens landskabskarakter samt dens økologiske
og hydrologiske funktion.”

I forbindelse med Miljøvurderingen blev en alternativ og mere nordligere placering af Rute 15 gennem Knudmosen også afdækket. Men som fremhævet ovenfor var det vurderingen at Hovedforslaget med en sydligere linjeføring (den nuværende i dag) ville sikre at der fortsat er mulighed for at
veksle mellem mosens naturarealer og landbrugsarealerne i syd.
Grundet placering af Lind by, vil denne udveksling skulle ske mod øst hvor der er adgang til det
åbne land via faunapassagen, altså i området hvor 14.E2 foreslås placeret. Netop derfor anbefalede
Miljøvurderingen også etablering af en faunapassage i den østlige del, jf. tekstuddrag nedenfor:
•
•

Side 12: ”Afværgeforanstaltninger:… Etablering af faunapassage samt stiforbindelse ved
krydsningen af Herning-Vejle jernbanen”
Side 72: ”Umiddelbar er der ingen markante terrænformer, der muliggør en stor faunapassage. Det er dog muligt at skabe en kombineret faunapassage/rekreativ passage langs
jernbanen Herning – Vejle, hvor Rute 18 overføres denne.”

Miljøvurderingens anbefalinger om etablering af faunapassage for beskyttelse af Knudmosen, gengives også i bemærkningerne til lovforslag 1998/1 LSF 224 ”Lov om anlæg af rute 18, strækningen
Herning N-Brande, og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg” 16, jf. tekstuddrag nedenfor:
• Afsnit 2.7: ”Endvidere etableres faunapassager for større dyr ved…..Knudmose syd for forbindelsesanlægget ved Herning-Bording-motorvejen…”
• Afsnit 6.3: ”Syd for Silkeborgvej passeres Knudmose, der rummer væsentlige naturværdier
og udgør et nærrekreativt område for Herning og Lind. Sammen med den ny rute 15 vil vejanlægget udgøre en barriere mellem Knudmose og lavbundsområderne øst for mosen og
byområderne syd for mosen. Barrierevirkningen vil blive modvirket ved etablering af menneske- og faunapassager.”
Ovennævnte faunapassage er den som i dag findes i netop det område hvor Erhvervsområdet
14.E2 foreslås udlagt. Faunapassagen benyttes flittigt af dyrelivet, jf. nedenstående billeder taget
dagen efter et snefald 30.01.2021, hvor tydelige spor af dyr, samt nedtrampede stier ses i udmundingen af faunasagen ud mod det foreslåede erhvervsområde 14.E2.

16

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/199812L00224
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Billede 30.01.2021 – dyrespor og nedtrampet sti ved udmunding af
faunapassagen til det foreslåede Erhvervsområde 14.E2

Billede 30.01.2021 – Udsyn fra udmundingen af faunapassagen til det foreslåede Erhvervsområde 14.E2
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4.3 Vejdirektoratets anbefaling om friholdelse af faunapassager
for anlæg og byggeri
Faunapassagen ved erhvervsområde 14.E2 blev designet for små 20 år siden og kan ikke direkte klassificeres i forhold til de standarder som anvendes for faunapassager i dagens vejbyggeri. I Vejdirektoratets seneste Vejregel for Faunapassager 17 (herefter benævnt Vejregel) angives forskellige typer
for såkaldte tørre underføringsfaunapassager. Opmåling af dimensionerne for faunapassagen ud til
det foreslåede 14.E2 område indikerer at den er lignende en såkaldt ”Underføring type A2U (tør)”
som defineret i Vejreglen.
Siden etablering af Rute 18 og Rute 15 motorvejene omkring Knudmosen og den første udgave af
Vejreglen for Faunapassager i 2000, har Vejdirektoratet opsamlet betydelig erfaring i anvendelsen
heraf ved vejprojekter. Ovenfor refererede Vejregel er således seneste revision fra aug. 2020, og
repræsenterer derfor nyeste viden indenfor anvendelsen af faunapassager ved danske vejanlæg.
Formålet med den opdaterede Vejregel beskrives på side 7 som følgende:
• ”Det overordnede formål med vejledningen om faunapassager er at give et opdateret grundlag for hvordan vilde dyrs muligheder for at bevæge sig i landskabet sikres. Vejledningen kan
anvendes ved planlægning og projektering af nye veje, ved udbygning samt ved vedligehold
af eksisterende anlæg. Desuden kan den bruges ved defragmentering, dvs. forbedring af
individers muligheder for passage på eksisterende anlæg.”
Som det fremgår er formålet at Vejreglen også kan anvendes på eksisterende anlæg, hvad angår
adressering af den defragmentering der måtte ske af de økologiske forbindelser mellem naturarealer. Dette vil netop være tilfældet hvis det foreslåede Erhvervsområde 14.E2 besluttes, da den vil
afskære Faunapassagen som den eneste betydende økologiske forbindelse til Knudmosen, og naturområdet defragmenteres dermed fra det omkringliggende åbne land.
Netop forståelsen af betydningen af de økologiske forbindelser for naturområder er blevet styrket
gennem årene, og Vejreglen repræsenterer nyeste viden indenfor området. Bl.a. beskriver Vejreglen
på side 7, at faunapassager skal sikre tre vigtige effekter i relation til økologiske forbindelser og adresseringen af defragmentering af naturområder:
a) opretholde sammenhæng mellem dyrs forskellige levesteder i løbet af døgnet og året;
b) sikre udveksling af individer og gener mellem bestande på hver side af trafikanlæg og
c) spredning af individer til nye levesteder.”
På side 12 i Vejreglen beskrives særligt at kombinationen af barrievirkningen fra trafikanlæg og andre
barrierer såsom by- og industriområder, kan yderligere forringe spredningsmulighederne og levevilkårene for dyrelivet. Erhvervsområde 14.E2 foreslås placeret foran den eneste faunapassage til
Knudmosen og vil således netop repræsentere en sådan kombineret barriere.
Den negative kombinationsvirkning har sammenhæng med den nyeste viden om vigtigheden af faunapassagens omgivelser, herunder såkaldt mundings- og bufferzoner jf. følgende i Vejreglen side 20:
17
Side 40 i Vejdirektoratets: ”Vejregel Faunapassager – en vejledning – August 2020”: https://vejregler.lovportaler.dk/static/MayflowerImageCache.aspx?blobid=vd20200080.pdf&fromimgtag=false (download af PDF dokument kan tage lang tid) – Alternativ link til web-version: https://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?q=fauna&docId=vd20200080-full
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”Dyrenes adgang til faunapassager må ikke spærres eller forstyrres af andre infrastrukturanlæg, by- og industriområder, hegn, opmagasinering af landbrugsmaskiner og -produkter,
og lignende. Der skal være egnede ledelinjer hen til faunapassagerne fra dyrenes levesteder
i oplandet, fx ekstensivt udnyttede grønne korridorer langs vandløb eller brede, varierede
levende hegn fra fx skove og lysåbne naturtyper frem til faunapassagerne. For at øge dyrenes
brug af faunapassager skal arealet omkring indgangene til faunapassagerne henligge som
naturområder med en blanding af bevoksninger og lysåbne naturtyper. Mundingszonen er
defineret som det område der går fra mundingen af faunapassagen ud til den anbefalede
afstand, væk fra vejen…Bufferzonen er defineret som det område der går fra mundingszonens afslutning til den anbefalede afstand, væk fra mundingszonen”

Størrelsen af mundingszone og bufferzonen afhænger af typen af faunapassage. For underførings
A2U, som bedst beskriver faunapassagen ved erhvervsområdet 14.E2, er i Vejreglen (side 20) defineret med en mundingszone på 50m samt yderligere 100m i bufferzone, uden på mundingszonen.
Vejreglen beskriver ligeledes (side 20) følgende krav til beskyttelsen af arealet i zonerne:
• ”Menneskelige forstyrrelser, inkl. rekreative aktiviteter, bygninger og andre infrastrukturanlæg, mv. skal helt undgås i mundingszonen. Hvis faunapassager anlægges nær eksisterende
bygninger, bør de eksproprieres og fjernes….Uden om mundingszonen skal en bufferzone
friholdes for ny bebyggelse, industriområder og infrastrukturanlæg,…”
Ydermere beskriver Vejreglen (side 21) ved anlæg af nye faunapassager, at det via servitut ”…skal
sikres, at der ikke er menneskelige forstyrrelser, by- eller industriområder, skydebaner og andre tekniske anlæg på arealerne omkring faunapassager.”
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4.4 Afstandskrav til faunapassage og omgivelser vil gøre
erhvervsområde 14.E2 uegnet
Som anført i afsnit ovenfor, er Vejreglen også tiltænkt anvendelser på eksisterende faunaanlæg, og
derfor også relevant i relation til overvejelserne omkring de miljømæssige konsekvenser af Erhvervsområde 14.E2 for den økologiske forbindelse og spredningskorridorer til Knudmosen.
Nedenfor er illustreret Vejreglens anbefalede størrelser for mundings- og bufferzoner for faunapassage underføringstype A2U, appliceret på det foreslåede erhvervsområde 14.E2. Ligeledes er indtegnet Miljøstyrelsens 18 anbefalede minimumsafstand på 150m til boliger (nærmeste naboer) for klasse
5 virksomheder (bygninger og udenomsarealer) som erhvervsområde 14.E2 er udpeget til.

Kortudsnit fra https://miljoegis.mim.dk Korttema: Ortofoto  Ortofoto, 2019 forår. Tilføjet grafisk: Mundings- og bufferzone omkring faunapassage, min. afstand til klasse 5 virksomhed, foreslået erhvervsområde 14.E2 og spredningskorridor til Knudmosen.

Som det ses af kortudsnittet vil Vejdirektoratets anbefalede mundings- og bufferzone ved faunapassagens udmunding række 150m ind i Erhvervsområde 14.E2 og optage ca. 3 ha. Miljøstyrelsens anbefalede minimumsafstand til boliger vil andrage yderligere ca. 0,8 ha. Samlet vil kun 4,2ha (52%) ud
af det foreslåede areal på 8 ha kunne udnyttes til erhvervsområde
Hertil kommer at foruden mundings- og bufferzone skal spredningskorridoren, altså forbindelsen til
Knudmosens naturområder, stadig bevares, dvs. området foran zonerne bør heller ikke agere som
en barriere for dyrelivet eksempelvis hvis erhvervsområde 14.E2 placeres her som foreslået.

Miljøstyrelsen 2004, side 50 i PDF: "Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” https://naturstyrelsen.dk/media/261497/haandbog-om-miljoe-og-planlaegning.pdf
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Vigtigheden af at opretholde den økologiske korridor i forbindelse med flere infrastrukturprojekter i
samme område er beskrevet i Vejreglen side 23:
• ”I områder med flere infrastrukturanlæg skal faunapassagerne bidrage til at opretholde gennemgående økologiske korridorer. I situationer hvor flere infrastrukturprojekter planlægges
på tværs af samme naturområde eller korridor, skal valget og omfanget af faunapassager
og afværgeforanstaltninger samstemmes, så ukoordineret planlægninger ikke ødelægger
sammenhængen i økologiske korridorer eller et områdes økologiske funktionalitet som levested for arterne.”
Udlægning af erhvervsområde 14.E2 vil ifølge Vejreglen være en ”ukoordineret planlægning” da der
ikke tages højde for den allerede eksisterende infrastruktur (motorvej) og eksisterende afværgeforanstaltning (faunapassagen) som beskytter den økologiske forbindelse og korridor til Knudmosen.
Nord og syd for faunapassagen findes to såkaldte ”menneskepassager” i form af henholdsvis motorvejsunderføringen for Knudmosevej og jernbanen Herning-Vejle.
Menneskepassager er dog ikke længere medtaget i den seneste Vejregel, da disse ud fra erfaringer
har vist sig ikke at være effektive, som det beskrives på side 7 i vejreglen:
• ”Menneskers brug af faunapassager medfører en væsentlig forstyrrelse af dyrenes brug af
passagerne og dermed nedsat effektivitet af bygværket som faunapassage.”
Menneskepassagerne ved det foreslåede erhvervsområde 14.E2 kan således ikke erstatte den eksisterende faunapassage, såfremt denne skulle blive blokeret af erhvervsområde 14.E2. Hertil kommer
at evt. mundings- og bufferzone omkring menneskepassagerne stadig vil dække en stor del af erhvervsområdet, foruden spredningskorridoren og afstand til omgivelser jf. kortudsnit nedenfor.

Kortudsnit fra https://miljoegis.mim.dk Korttema: Ortofoto  Ortofoto, 2019 forår. Tilføjet grafisk: Mundings- og bufferzone omkring menneskepassage, min. afstand til klasse 5 virksomhed, foreslået erhvervsområde 14.E2 og spredningskorridor til Knudmosen.
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5 Vejforbindelse til Messemotorvejen vil påvirke
Knudmosens natur og omgivelser
5.1 Vejforbindelsens miljøindvirkning og samfundsnytte er ikke
vurderet i forhold til alternativer
Kommunalplanforslaget inkluderet arealreservation til en ny vejforbindelse (projekt nr. 5) fra Miljøvej og det foreslåede erhvervsområde 14.E2 med tilkobling til Messemotorvejen. Projekt nr. 5 er
medtaget i kommunalplanen med hensigt på langsigtet byudvikling ud over planperioden på 12 år.
Kommunen redegør ikke for hvorfor projekt nr. 5 rækker ud over planperioden og herunder hvilken
af nedenstående overvejelser og problemstillinger som knytter sig til vejforbindelsen:
•

At vejforbindelsen alene er tiltænkt det foreslåede erhvervsområde 14.E2 i takt med at
udbygningen af denne øger trafikken i området.
I så fald er det yderst relevant at vurdere en alternativ placering i eksisterende recyclinghub I Herning Syd på Mørupvej hvor investeringer i vejanlæg allerede er foretaget og hvor
areal er ledigt. Dette vil følge Miljøstyrelsens anbefalinger for miljø og byplanlægning 19:
• ”Mange kommuneplaner indeholder store arealudlæg i udkanten af byzone til
fremtidige erhvervsformål, men har samtidig arealer i eksisterende byområder,
som er blevet ledige eller forventes at blive ledige i nær fremtid. Den bedste udnyttelse af arealressourcerne vil være først at genbruge de eksisterende områder.
Det vil samtidig medvirke til at begrænse den samlede transport, fremme brug af
miljøvenlige transportformer og dermed begrænse den samlede miljøbelastning.
Det muliggør en bedre anvendelse af den eksisterende vejinfrastruktur…”
Vurdering af og sammenligning med alternativ placering af erhvervsområdet på Mørupvej,
behandles yderligere i afsnit 7. Ligeledes vil det være relevant at miljøpåvirkningerne ved
vejforbindelsen medtages i de overordnede overvejelser i forhold til alternativer, da vejforbindelsen vil være en forudsætning for anvendelsen af erhvervsområde 14.E2 på sigt.

•

At vejforbindelsen skyldes kommunens overvejelser om eventuelle senere udlæg af nye
erhvervsområder i Knudmosen ud over planperioden og som vil øge trafikken.
Kommunen har ikke beskrevet i kommunalplanforslaget om der er overvejelser om yderligere arealudlæg i Knudmosen på den længere bane. Aktindsigt (jf. afsnit 6) har dog afdækket at erhvervsområde 14.E2 oprindeligt fra tænkt at dække et område på 15 ha, i stedet
for de nuværende 8 ha. Tilbage i 2016 gennemførte Herning Kommune også en idehøring
for et kraftvarmeværk i Knudmosen 20 placeret i et 10 ha stort område nordligere end det
foreslåede erhvervsområde 14.E2. Netop eventuelle fremtidige udlæg af yderligere erhvervsområder i Knudmosen vil være relevant for både miljøvurderingen og den samfunds-

19
Miljøstyrelsen 2004, side 79 i PDF: "Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” https://naturstyrelsen.dk/media/261497/haandbog-om-miljoe-og-planlaegning.pdf
20
https://politik.herning.dk/dagsorden/Byplanudvalget/24-10-2016/Dagsorden(ID1140)/Bilag/Punkt_196_Bilag_1_Debatoplaeg_Herning_kraftvarmevaerk_V5.pdf
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økonomiske helhedsvurdering, da dette kun vil forstærke de negative indvirkninger på miljøet og omgivelser. Netop derfor foreskriver planloven ifølge Miljøstyrelsens håndbog 21
følgende:
• ”I følge planlovens formålsbestemmelse skal den sammenfattende planlægning
forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirke til at
værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag og i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og
plantelivet. Planlægningen skal især sikre, at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet
og i de enkelte amter og kommuner…”
Uanset hvilken af ovenstående to forhold arealreservationen af vejforbindelsen skyldes, vil en vurdering af miljøindvirkningen og de samfundsmæssige interesser være relevant. Hvis vejforbindelsen
er nødvendig for erhvervsområde 14.E2 skal denne indgå i vurderingen af hensigtsmæssigheden af
området i forhold til alternativer. Hvis vejforbindelsen skyldes forventninger om fremtidige arealudlæg til erhvervsområde, startende med 14.E2, skal miljø og samfundsvurderingen ske ud fra en overordnet betragtning af indvirkningen på Knudmosens natur og omgivelser på længere sigt, herunder
også i forhold til alternativer.
Da vejforbindelsen rækker ud over planperioden er denne dog ikke miljøvurderet i Kommunalplanforslaget, derfor gives i afsnit nedenfor en række vurderinger i den henseende.

21

Miljøstyrelsen 2004, side 15 i PDF: "Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” https://naturstyrelsen.dk/media/261497/haandbog-om-miljoe-og-planlaegning.pdf
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5.2 Vejforbindelsen vil øge den tunge trafik og følgetrafik gennem Knudmosen
Trafikmængden på den foreslåede vejforbindelse vil være den primære kilde til indvirkning på natur
og omgivelser. Kortudsnit nedenfor viser potentielle trafikruter som vejforbindelsen kan resultere i.

Kommunen angiver at vejforbindelsen skal forbedre adgangen til erhvervsområder på Miljøvej, herunder både eksisterende erhvervsområder, det foreslåede 14.E2 og eventuelt nye erhvervsområder
i Knudmosen hvis dette er kommunens reelle intention med vejforbindelsen på den lange bane.
Denne trafik vil primært være tung transport som vil passere både Knudmosens natur og omkringliggende naboer, jf. afsnit 5.3. Miljøstyrelsens Håndbog beskriver at tunge transporter i det omkringliggende område som følge at et erhvervsområde, kan gøre det umuligt at opnå miljøgodkendelse –
indirekte at det i en sådan situation ville være mere hensigtsmæssigt at vurdere alternativer. Nedenfor uddrag fra Miljøhåndbogen 22:
• Også forhold langt fra en virksomhed kan gøre det umuligt at meddele miljøgodkendelse. Hvis en
produktion forudsætter mange og tunge transporter til og fra virksomheden, og disse transporter
ikke kan undgå at genere de omboende kan godkendelse nægtes med henvisning hertil.
Vejforbindelsen vil dog også åbne op for betydelig følgetrafik fra områder omkring Knudmosen, som
illustreret på kortudsnit ovenfor. Vejforbindelsen vil skabe en ”genvej” for trafik fra Lind til Dronningens Boulevard samt fra Kollund til Messemotorvejen. Det vil ikke kun øge indvirkningen fra trafikmængden via vejforbindelsen men også på omkringliggende veje og disses naboer.

22

Miljøstyrelsen 2004, side 29 i PDF: "Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” https://naturstyrelsen.dk/media/261497/haandbog-om-miljoe-og-planlaegning.pdf
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5.3 Vejforbindelsens indvirkning på knudmosens natur og
omgivelser samt investeringsomfang
Vejforbindelsen er skitseret til at følge det nuværende blinde sidestykke til Knudmosevej, som er en
meget lille vej (ca. 4m bredde) langs Knudmosens natur og tæt forbi omkringliggende naboer, som
illustreret på kortudsnit og billede af vejens forløb nedenfor.

https://webkort.herning.dk/cbkort?&profile=kommuneplan_2021_2032 Kortlag: ”Natur og landbrug (bilag 2)”  ”§3 beskyttet natur”, ”Potentiel natur”, ”Økologiske forbindelser” og ”Potentielle økologiske forbindelser. Grafisk tilføjet: Vejforløb, adresse angivelser samt markering af cykelstier, erhvervsområde 14.E2 og spredningskorridor til Knudmosen

Eksisterende Knudmosevej hvor vejforbindelse nr. 5 foreslås anlagt – retning mød øst (google Street View)

Den tætte placering af vejforbindelsen til Knudmosens beskyttede natur vil selvsagt medføre en indvirkning herpå, jf. tidligere beskrivelse i afsnit 4. Vejforbindelsen vil dels bryde gennem spredningskorridoren fra faunapassagen i det foreslåede erhvervsområde 14.E2 og vil ligeledes medføre en direkte trafikpåvirkning på Knudmosens natur som løber langs vejen.
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Eksisterende vej forløber også meget tæt forbi eksisterende naboer. Tabellen nedenfor angiver afstand fra naboer til den nuværende vejkant.

Afstand fra naboer til nuværende vejkant
Husnummer

Ca. afstand nærmeste bygning
til nuværende vejkant

Knudmosevej 7

8m

Knudmosevej 11

6m

Knudmosevej 24

25m

Knudmosevej 25

15m

Knudmosevej 26

18m

Såfremt vejforbindelsen gennemføres vil vejen skulle gøres bredere hvilket vil reducere afstanden til
omkringliggende naboer, med mindre vejens forløb ændres. Et ændret vejforløb vil øge omkostninger til anlæggelsen og eventuelt ikke være optimalt i forhold til et at sikre et hensigtsmæssigt vejforløb hvad angår trafiksikkerhed.
Hertil kommer at den nuværende vej agerer som Regional Cykel Rute nr. 97 (Herning – Fasterholt) jf.
afsnit 3. Hvis vejforbindelsen gennemføres vil evt. cykelsti skulle indtænkes hvilket vil øge både arealbehovet for at undgå indvirkning på naboer og omkostninger til vejanlæggelsen.
Netop anvendelsen som cykelsti har også sammenhæng med at vejen krydses af to cykelforbindelser
hvor integration heraf skal med i budgettet for vejforbindelsen:
• Cykelsti ”Lind – Herning” forløber fra en bro over messemotorvejen og ned på den ubenyttede Gammel Vejlevej. Ved en etablering af vejforbindelsen vil cykelstien skulle føres over
vejen ved en forlængelse af broen over messemotorvejen
• Cykelsti ”Lind-Kollund” forløber langs en rampe ned fra messemotorvejen til knudmosevej
og vil skulle integreres med den nye vejforbindelse og evt. ny cykelsti.
Den samlede længde af vejforbindelsen vil andrage 1,8-2,2km afhængig af om det sidste vejstykke
ned til erhvervsområde 14.E2 medtages, jf. unøjagtighed i kommunalplanforslaget om vejens forløb
som beskrevet i afsnit 2.
I eksisterende erhvervsområde på Mørupvej blev der i 2020 investeret omkring 10 millioner i forlængelsen af vejen med 1 km 23 med henblik på at forbedre adgangen til området. Med en indikativ pris
på 1 mio. kr. per 100 meter kan vejforbindelse nr. 5 således komme til at koste op i mod 20 mio. kr.
Som det redegøres for i afsnit 7 synes det mere hensigtsmæssigt udvide erhvervsområdet i Herning
Syd på Mørupvej og udnytte allerede foretagne vejinvesteringer, frem for at skulle investeret i en ny
forbindelse til 14.E2.

23

https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/999de50f-f8d4-4bd2-938f-ebed0e6e0dc3/ (visning af fuld artikel kræver log-in)
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6 Erhvervsområde 14.E2 modstrider Planstrategi
2019 og erhvervsområdescreening
Herning Kommunes Planstrategi 2019 blev vedtaget af Byrådet 3 marts 2020 24, og satte rammerne
omkring det forstående arbejde med forberedelse af kommunalplanforslaget. Planstrategien 25 beskriver følgende hvad angår placering af produktionserhverv:
•

Lokalisering af virksomheder skal ske i et samspil mellem planlovgivningen og miljølovgivningen,
hvor en række faktorer som virksomhedens art, naboområders følsomhed, andre lokale forhold
og eksisterende lovgivning og anbefalinger inddrages. Ved fastlæggelse af anvendelsen af planlagte arealer og placeringen af konkrete virksomheder vil vi undgå nabokonflikter ved at sikre, at
der udlægges passende arealer til erhverv og industri, samt at virksomheder ikke begrænses af
planlægningen i naboområder.

Planstrategien følger Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og
lokalplanlægningen” 26, hvor det med udgangspunkt i planloven beskrives følgende:
•

•

Side 5: Hensynet til virksomhederne skal gerne give det resultat, at potentielle miljøkonflikter
undgås, hvorfor kommunerne i deres planlægning skal:
o Udpege og afgrænse områder, som forbeholdes produktionsvirksomheder og derfor friholdes for boliger, kontorbyggeri m.v.,
o tage højde for produktionsvirksomhedernes driftsvilkår og udviklingsplaner, når der
planlægges for anvendelse af naboarealer til udpegede områder for produktionsvirksomheder og tage højde for alle relevante miljøkonflikter, herunder hensyn til støj, lugt,
støv og anden luftforurening.
Side 14: Kommunerne kan i udpegning af erhvervsområder eksempelvis foretage følgende trin:
o Lokalisering og kortlægning af eksisterende produktionsvirksomheder i kommunen.
o Dialog mellem kommunen og produktionsvirksomheden om eksisterende driftsmuligheder og evt. planer om udvidelse.
o Udarbejdelse af en kort planlægningsanalyse på baggrund af forudgående kortlægning
og dialog

Kommunen vælger netop at anvende Erhvervsstyrelsens foreslåede trin til udpegning af erhvervsområder, idet rådgivnings-og erhvervsmæglervirksomhed Cushman & Wakefield RED hyres til at udføre en screening af 17 eksisterende erhvervsområder i Herning Kommune. Områderne er blevet
screenet for deres kvaliteter set i forhold til virksomhedernes lokaliseringskrav.
Analysen afrapporteres i maj 2020 27, hvor bl.a. følgende konkluderes:
• Side 75 i PDF: Det er REDs vurdering, at erhvervsområderne Herning Syd, Hammerum, Birk,
Gødstrup, Sunds og til dels Aulum og Herning NØ rummer et godt langsigtet potentiale som
skal understøttes strategisk ved et løbende udbud af kommunal jord.

Punkt nr. 36: https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/politiske-udvalg/byplanudvalget/byplanudvalgets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=17-12-2018/Dagsorden(ID1744)/dagsorden.xml
25
Side 25: https://politik.herning.dk/media/26544248/planstrategi-2019_version-marts-2020_endelig-vedtagelse.pdf
26
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/vejledning_om_produktionsvirksomheder_i_kommune-_og_lokalplanlaegning.pdf
27
Analyse modtaget via aktindsigt fra Herning Kommune, herefter lagt online: https://bevarknudmosen.dk/Analyse-screening-af17-erhvervsomraader-i-Herning-Kommune.pdf
24
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Eksisterende erhvervsrammeområde på Miljøvej (14.T1), i tilknytning til Erhvervsområde 14.E2 var
ikke medtaget i analysen. I stedet var bl.a. erhvervsområdet Herning Syd (Mørupvej) og Hammerum/HI-Park inkluderet.
For erhvervsområde Herning Syd (Mørupvej), hvor kommunen bl.a. ønsker at etablere et recyclinghub, konkluderer analysen følgende (side 41 i PDF):
• Ifølge Herning Kommune er der 54 ha ledige arealer primært i området primært mod syd
ligesom der er ca. 77 ha udpeget til perspektivområde i kommuneplanen. Hovedparten af
de ledige arealer er kommunalt ejede…..
• Overordnet set er der tale om et meget attraktivt erhvervsområde, som vurderes at være
interessant for de fleste brancher….
• Det er REDs vurdering at området besidder et langsigtet potentiale, og at de udlagte arealer mod syd fremadrettet vil være efterspurgt af virksomhederne inden for produktion og
logistik. Der bør ligeledes fastholdes en planmæssig arealreserve, så der på lang sigt kan
udbydes erhvervsjord i området.
Analysen konkluderer således at Erhvervsområde Herning Syd (Mørupvej) er meget attraktivt og vil
være efterspurgt af produktionsvirksomheder, hvorfor der bør fastholdes en planmæssig arealreserve så der kan udbydes nyt erhvervsjord i takt bed et behov herfor.
Analysen blev behandlet på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. juni 2020 på lukket punkt 225,
hvor forvaltningen opsummerede følgende 28:
• Vurderingen er, at erhvervsområderne i Birk, Hammerum/HI-Park, Gødstrup, Herning S,
Sunds og til dels Aulum og Herning NØ rummer et godt og langsigtet potentiale, som bør
understøttes strategisk ved et løbende udbud af kommunal jord.
Forvaltningen foreslog følgende indstillinger for mødet som blev tiltrådt af udvalget:
• At analysernes konklusioner tages til efterretning og at forvaltningen anmodes om at fremlægge forslag til handlingsplan på førstkommende Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde, bl.a.
baseret på input fra lokale virksomheder og best cases fra andre kommuner.
• At byplanudvalget anmodes om at kommuneplanlægningen af erhvervsjord tager afsæt i
nærværende analyse, herunder muligheden for at ikke-attraktive erhvervsarealer aflyses
samt at attraktive erhvervsarealer fastholdes og udvides.
Byplanudvalget gennemgår ligeledes analysen på møde 10. august på lukket punkt 110 29 og tiltræder
følgende indstilling fra forvaltningen:
• at analysens konklusioner tages til efterretning.
• at kommuneplanlægningen af erhvervsjord tager afsæt i nærværende analyse, herunder
muligheden for at ikke attraktive erhvervsarealer aflyses samt at attraktive erhvervsarealer
fastholdes og udvides.
Både Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byplanudvalget konkluderes således, at udpegning af erhvervsområder i forbindelse med forberedelsen af kommunalplanforslaget, skal ske med udgangspunkt i screeningen af erhvervsområder og anbefalingerne herfra.

Referat modtaget via aktindsigt fra Herning Kommune, herefter lagt online: https://bevarknudmosen.dk/Herning-KommuneOKE-15-06-2020-punkt-225.pdf
29
Referat modtaget via aktindsigt fra Herning Kommune, herefter lagt online: https://bevarknudmosen.dk/Herning-KommuneBYP-10-08-2020-punkt-110.pdf
28
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Erhvervsområde 14.E2 behandles ikke af udvalgene på de nævnte møder, da svar fra Herning Kommune på anmodning om aktindsigt i erhvervsområde 14.E2 30 afdækker at området behandles første
gang på møde i Byplanudvalget 14.09.2020 under punkt 128 31. Her gennemgås eksisterende erhvervsområder fra screeningsanalysen og forslag til nye arealudlæg drøftes med henblik på indarbejdelse i forslag til ny kommuneplan.
Mødet beslutter et arealudlæg på 14 ha i Hammerum/HI-Park, som også var en del af områderne i
føromtalte erhvervsområde analyse, samt udlæg af 8 ha til erhvervsområde 14.E2.
Erhvervsområde 14.E2 fremgår ikke i det det officielle bilag til mødet 32 hvor erhvervsområderne præsenteres. I forbindelse med aktindsigten udleverede Herning Kommune dog et supplerende kortudsnit som viser placering af 14.E2 33 som et såkaldt perspektivareal dækkende 15 ha omkring begge
sider af Knudmosevej.
Ifølge kommunens svar på aktindsigten blev udvalgets bemærkninger under mødet 14.09.2020 ikke
nedskrevet i notat, i stedet nævnes det i svaret at den eneste bemærkning fra mødet som ikke fremgår direkte af beslutningens referatet var, at afgrænse kommuneplanramme 14.E2 nord for Knudmosevej – altså til det nuværende udlæg på 8 ha.
Ligeledes oplyser kommunen i aktindsigtsvaret at der ikke findes yderligere dokumenter om erhvervsområde 14.E2 end det nævnte kortudsnit og de andre dokumenter i kommunalplanforslaget
hvor erhvervsområdet 14.E2 beskrives.
Herning Kommune foretager således udpegning af erhvervsområde 14.E2 udelukkende efter henvendelse fra en konkret virksomhed meget sent i processen. Udpegningen sker basis af ét kortudsnit
over området, som så fører til de generelle beskrivelser af erhvervsområdet i kommuneplanforlaget.
Udpegningen sker også i modstrid med erhvervsanalysen, som netop peger på erhvervsområde Herning Syd (Mørupvej) som mere hensigtsmæssig for nye udpegninger, ligesom at kommuneplanforslaget netop også beskriver ønsket om at etablere en recycling-hub på Mørupvej.
I aktindsigtssvaret oplysninger Herning Kommune ligeledes at de ikke ønsker at oplyse hvilken konkret virksomhed der er tale om, ligesom at det heller ikke er muligt at afgrænse yderligere hvilke
virksomheder der kan placeres i erhvervsområde 14.E2.

Besvarelse på aktindsigt modtaget fra Herning Kommune og herefter lagt online https://bevarknudmosen.dk/Foelgebrev-20212-12-aktindsigt-kommuneplanramme-14-E2.pdf
31
https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/politiske-udvalg/byplanudvalget/byplanudvalgets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=14-09-2020/Dagsorden(ID2207)/dagsorden.xml
32
https://politik.herning.dk/dagsorden/Byplanudvalget/14-09-2020/Dagsorden(ID2207)/Bilag/Punkt_128_Bilag_1_Bilag_erhvervsjord_i_Herning_Kommune.pdf
33
Kortudsnit modtaget via aktindsigt fra Herning Kommune, herefter lagt online: https://bevarknudmosen.dk/Miljoevej-ekstraslide-oplaeg-til-BYP.pdf
30
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7 Alternativt udlæg af erhvervsareal i eksisterende
”recycling-hub” på Mørupvej
7.1 Erhvervsområde Mørupvej mere hensigtsmæssigt for samfundet end erhvervsområde 14.E2
Som beskrevet i afsnit 6 er Herning Syd, herunder Mørupvej, vurderet som et attraktivt og relevant
område for nye erhvervsudstykninger, med 54 ha ledige arealer indenfor eksisterende kommunalplanramme og 77 ha i udpeget perspektivområde – hovedparten allerede ejet af kommunen.
Et erhvervsområde på Mørupvej er allerede udlagt under eksisterende Kommunalrammeplan
14.E15. Lokalplan 14.E15.2 34 for den sydlige del af området blev vedtaget i 2009, og seneste i 2020
blev der investereret op imod 10 millioner i ny vejforbindelse som kobler Mørupvej til Dronningens
Boulevard samt tilkørselsanlægget til Messemotorvejen (jf. afsnit 5.3). Arealer indenfor lokalplanområdet er således p.t. udbudt til salg af Herning Kommune.
I forslag til Kommunalplan 2021-2032 angives det også at der specifikt ønskes skabt et nyt og innovativt recycling-hub ved netop Mørupvej 35. Udpegningen af Erhvervsområde 14.E2 på 8 ha skyldes
henvendelse fra en konkret virksomhed som ønsker at etablere recycling virksomhed i kommunen 36.
I den henseende er det relevant at vurdere Mørupvej som både et ”0-alternativ” (udlæg af areal
indenfor Mørupvej 14.E15 rammeplan) og ”Alternativ” (udlæg areal i perspektivområde). En sådan
vurdering er særlig vigtig for at sikre en, for samfundet, hensigtsmæssig udpegning af nye arealer
under hensyntagen til miljø og økonomi i henhold til Planloven, jf. senere afsnit 7.3. I kommuneplanforslaget foretages en sådan vurdering imidlertid ikke.
Kortudsnit nedenfor viser eksisterende erhvervsområde på Mørupvej, samt potentielt udlæg af 8 ha
erhvervsjord, enten i det allerede udlagte planområde, eller ved udlæg i perspektivareal.

https://webkort.herning.dk/cbkort?&profile=kommuneplan_2021_2032 Korttema: ”Bymæssige udpegninger”  ”Kommuneplanrammer”. Grafisk tilføjet: Udpeget perspektivareal, eks. på udlæg af 8ha erhvervsjord og min. afstand til klasse 5 virksomhed.
https://dokument.plandata.dk/20_1107034_APPROVED_1257433134063.pdf
Miljøvurdering Herning Kommuneplanforslag 2021-2023 side 24: https://nyheder.herning.dk/media/28147424/miljoevurdering-kp2021.pdf
36
Møde i Byplanudvalget 16.11.2020, punk 155, Bilag D side 5: https://politik.herning.dk/dagsorden/Byplanudvalget/16-112020/Dagsorden(ID2209)/Bilag/Punkt_155_Bilag_4_Bilag_D_Byudvikling.pdf
34
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Som det ses af kortudsnittet vil Erhvervsområdet på Mørupvej kunne rumme udlæg af 8 ha jord,
både indenfor eksisterende kommunalplanramme og ved udlæg i perspektivområdet. Samtidig vil
afstandskrav til boliger i området kunne overholdes uden indskrænkning af erhvervsarealet.
Der er ikke registreret beskyttede naturtyper på Mørupvej og området er udenfor indvindingsområder og drikkevandsinteresser.
Mørupvej tilbyder således de samme faciliteter og muligheder som Erhvervsområde 14.E2 men er
mere hensigtsmæssigt for samfundet både økonomisk og miljømæssigt. Tabellen nedenfor giver en
sammenligning af Mørupvej 14.E15 og erhvervsområde 14.E2 på væsentlige parametre i relation til
kommunens retningslinjer for miljø og placering af virksomheder, jf. yderligere i afsnit 8.

Sammenligning af erhvervsområde 14.E2 og Mørupvej 14.E15
Parameter
Indvirkning på miljø

Erhvervsområde 14.E2 og
vejforbindelse projekt nr. 5

Mørupvej 14.E15

Erhvervsområdet vil blokere faunapassagen til
Knudmosens §3 natur, og hermed den økologiske
forbindelse og spredningskorridor for dyrelivet fra
mosen og til det åbne opland.

Der er ikke registreret beskyttede
naturværdier, økologiske forbindelser eller kulturmiljøer i området.

Vejforbindelse projekt nr. 5 vil forløbe lige langs
Knudmosens §3 natur og medføre både øget tung
trafik og følgetrafik fra Lind og Kollund gennem
Knudmosen.
Indvirkning på boliger

Afstandskrav til boliger kan ikke overholdes uden
indskrænkning af erhvervsområdet. Konsekvenszone på 500m vil række ind over 8 boliger i det
nærliggende område.
Vejforbindelse projekt nr. 5 vil forløbe tæt op ad
boliger i området og medføre både øget tung trafik
og følgetrafik fra Lind og Kollund gennem Knudmosen.

Afstandskrav til boliger kan overholdes uden indskrænkning af erhvervsarealet. Erhvervsområdet
indeholder områder som er udlagt til virksomheder op til klasse
7.

Vejadgang og kapacitet

Adgang til motorvej via eksisterende miljøvej. Foreslået vejforbindelse projekt nr. 5 indikerer at der
på sigt er behov for øget kapacitet til området hvis
14.E2 skal fuldt udbygges eller nye udlæg foretages
i området. Vejforbindelsen kan koste op i mod 20
millioner.

Adgang til motorvej via nyanlagt
forlængelse af Mørupvej. Nyt
areal kan udlægges i området
uden yderligere udbygning af vejanlæg

Synergi til genbrugsvirksomheder

To eksisterende genbrugsvirksomheder i området
nord for. Synergi hertil er ikke begrundet i kommunalplanforslaget.

Adskillige genbrugsvirksomheder
i nærområdet, bl.a. kommunens
genbrugscentral. Ligeledes beskriver kommunalplanforslaget at
der skal etableres en innovativ
recycling-hub i erhvervsområdet.

Arealudnyttelse

Overholdelse af afstandskrav til naboer og faunapassagen vil reducere det brugbare areal til kun 4,2
ha (ud af 8 ha). Selv ved overholdelse af afstandskrav til faunapassage vil erhvervsområdet stadig
blokere spredningskorridoren til Knudmosen.

Afstandskrav til naboer kan overholdes uden indskrænkning af erhvervsarealet både ved udlæg i
eksisterende 14.E15 samt ved nyt
udlæg i perspektivområde.

Grundvand

Beliggende indenfor indvindingsopland til Herning
Vandværk, nitratfølsomt indvindingsopland og område med særlige drikkevandsinteresser (prioritet
2)

Beliggende udenfor indvindingsområder og særlige drikkevandsinteresser.
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7.2 Afsætning af overskudsvarme kræver yderligere overvejelser og offentlig debat
Kommunalplanforslaget uddyber ikke behovet for den ”særlige placering” af Erhvervsområde 14.E2
eller ”synergien” med virksomheder i eksisterende erhvervsområde nord for. Som beskrevet i foregående afsnit 7.1 vil Mørupvej kunne tilbyde samme faciliteter men mere samfundshensigtsmæssigt.
Hvis behovet for den særlige placering skyldes ønsket om afsætning af procesvarme fra et genbrugsanlæg, med direkte tilkobling til fjernvarmesystemet ved Ørstedværket i Knudmosen, er der flere
aspekter som bør belyses i en offentlig debat, førend et område udlægges.
Afsætning af procesvarme kræver ikke nødvendigvis at virksomheden har samme placering som et
kraftvarmeværk for at kunne koble på fjernvarmenettet og afsætte varmen. En analyse fra 2016 af
udnyttelsen af overskudsvarme i fjernvarmesystemet 37 afdækkede 41 virksomheder hvor den årlige
leveringsmængde varierede fra 10 MWh og op til mere end 300.00 MWh, dækkende vidt forskellige
virksomhedstyper fra supermarkeder til store produktionsvirksomheder.
Udnyttelse af overskudsvarme har tidligere været begrænset af en høj afgift på salg af overskudsvarme, som dog blev nedsat i forbindelse med indgåelsen af klimaaftalen i 2020 38. Det har bl.a. foranlediget Vestforsyning i Holstebro til at se på mulighederne for udnyttelse af overskudsvarme fra
Færch som producerer produkter ud fra genanvendt plastik 39. Færch er placeret inde i Holstebro by
og uden direkte adgang til indgangen på fjernvarmenettet ved Måbjergværket nord for.
Udnyttelse af overskudsvarme behøver således ikke fordre en ”særlig placering”. Hertil kommer at
den nuværende aftale omkring aftag af varme fra Ørstedværket i Knudmosen formodentlig indebærer at såfremt overskudsvarme leveres til fjernvarmenettet skal Ørsted kompenseres herfor. Det vil
i stedet tale for at udnytte overskudsvarmen i et lokalt netværk af nye virksomheder, førend at de
kobles på fjernvarmenettet. Dette vil netop være muligt på Mørupvej hvor nye erhvervsgrunde allerede er til salg og hvor der, som en del af byggemodningen, netop skal sikres en varmeforsyning.
Hvis overskudsvarmen fra genbrugsvirksomheden har et omfang som kræver forbindelse til forsyningsledningerne ved Ørstedværket – kan en sådan aktivitet mere have karakter af et ”teknisk anlæg” end produktionsvirksomhed – og området vil skulle udpeges særskilt til netop dette formål.
Hvis ”genbrugsvirksomheden” dækker over behandling af affald med henblik på genanvendelse, og
med afbrænding af restprodukter, vil der være tale om affaldsforbrænding og dermed et teknisk
anlæg. I den forbindelse skal det nævnes at eksisterende genbrugsvirksomhed nord for 14.E2 allerede afsætter sit sorterede affald til eget behandlingsanlæg i Sverige 40. En ny genbrugsvirksomhed i
14.E2 vil således ikke have synergi med eksisterende genbrugsvirksomheder i området.
Placeringen af et decideret affaldsforbrændingsanlæg vil kræve overvejelser som rækker ud over
Herning Kommune, foruden Ikast-Brande også samarbejdskommunerne under Energnist I/S. Tilbage
i 2016 hvor Herning Kommune gennemførte en idehøring for et kraftvarmeværk i Knudmosen 41 var
placeringen heraf nordligere end det foreslåede erhvervsområde 14.E2. Ligeledes indkom der også
høringssvar som foreslog en alternativ placering i Hammerum/HI-Park, mellem Herning og Ikast.
https://www.danskfjernvarme.dk/groen-energi/analyser/162909-kortlaegning-af-overskudsvarme
Side 8: https://www.regeringen.dk/media/9863/aftaletekst-klimaaftale-energi-og-industri-1.pdf
39
https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/vestforsyning-aftale-giver-nye-muligheder-for-fjernvarme
40
https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/af8f6255-4bf8-4db5-8ddb-4e5ec6400cbd/ (visning af fuld artikel kræver log-in)
41
https://politik.herning.dk/dagsorden/Byplanudvalget/24-10-2016/Dagsorden(ID1140)/Bilag/Punkt_196_Bilag_1_Debatoplaeg_Herning_kraftvarmevaerk_V5.pdf
37
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7.3 Planlovens krav om samfundsøkonomisk helhedsvurdering i
planlægningen
Ifølge planlovens 42 §1 er formålet hermed at ”sikre en sammenhængende planlægning, der forener
de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø
og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et
bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget
økonomisk velstand”.
En sammenhængende planlægning fordrer netop en analyse og vurdering af forskellige alternativer
med henblik på at vælge den løsning som er mest samfundshensigtsmæssig i forhold til miljø og
samfundsøkonomi. Miljøstyrelsens håndbog om Miljø og Planlægning uddyber dette aspekt: 43
•

•

Side 36 i PDF: Men andre miljøbeslutninger med planlægningskonsekvenser er knyttet til
f.eks. planlovens landzonebestemmelser, byggelovgivningen, råstofloven, vandforsyningsloven eller naturbeskyttelsesloven. Tilladelser efter disse love og bestemmelser kan både vedrøre aktiviteter, som i sig selv er forurenende, og aktiviteter, som er forureningsfølsomme. I
begge tilfælde kan det være relevant at overveje, om den ønskede placering og udformning er hensigtsmæssig både for den nye funktion og for omgivelserne. I værste fald kan
myndighedernes beslutninger i sådanne sager indebære uhensigtsmæssige bindinger for
den fremtidige arealanvendelse i området og/eller lægge grunden til uløselige miljøproblemer.
Side 79 i PDF: Mange kommuneplaner indeholder store arealudlæg i udkanten af byzone til
fremtidige erhvervsformål, men har samtidig arealer i eksisterende byområder, som er blevet
ledige eller forventes at blive ledige i nær fremtid. Den bedste udnyttelse af arealressourcerne vil være først at genbruge de eksisterende områder. Det vil samtidig medvirke til at
begrænse den samlede transport, fremme brug af miljøvenlige transportformer og dermed begrænse den samlede miljøbelastning. Det muliggør en bedre anvendelse af den
eksisterende vejinfrastruktur og det kollektive trafiknet, og det muliggør skabelsen af levende, mangfoldige bymiljøer.

En sammenhængende planlægning er også relevant ved placering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav, jf. Miljøstyrelsen Håndbog:
•

•

Side 133 i PDF: Ved planlægning af et nyt erhvervsområde for virksomheder med særlige
beliggenhedskrav vil det for så vidt angår gener som støj, lugt og støv handle om at lægge
afstand til følsomme naboer.
Side 134 i PDF: Et overordnet mål for lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav er, at undgå konflikter med grundvandsinteresser, vandløbsmålsætninger samt international og national naturbeskyttelse.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157
Miljøstyrelsen 2004, "Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” https://naturstyrelsen.dk/media/261497/haandbog-om-miljoe-og-planlaegning.pdf
42

43
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•

Side 135 i PDF: Et område til virksomheder, der forventes at påføre naboområderne store
gener, skal udlægges langt fra områder med miljøfølsom anvendelse…….Områder til virksomheder, der indebærer risiko for forurening af grundvandet, bør placeres, hvor der ikke er
grundvandsinteresser,……Virksomheder med megen tung godstransport bør af hensyn til forureningsgener og sikkerhedsmæssige forhold lokaliseres tæt på et overordnet trafiknet. For
at undgå at udlægge for store arealer, bør det tilstræbes, at der i regionplanen udlægges få
områder, som hver især kan indeholde flere forskellige af de nævnte virksomhedstyper.

Som beskrevet i afsnit 7.1 tilbyder eksisterende erhvervsområde på Mørupvej de samme faciliteter
og muligheder som ønskes i Erhvervsområde 14.E2, og Mørupvej er samtidig samlet set mere hensigtsmæssig for samfundet både økonomisk og miljømæssigt. I henhold til planloven burde den konkrete genbrugsvirksomhed således placeres på Mørupvej, og ikke i et nyt samfundsuhensigtsmæssigt
erhvervsområde 14.E2.

Bevarknudmosen.dk

Side 32 af 40

Indvirkninger på Knudmosens natur og miljø ved forslået erhvervsområde 14.E2 og ny vejforbindelse
Baggrundsanalyse for igangværende forberedelse af høringssvar til ”Herning Kommuneplanforslag 2021-2032”
Revisionsdato: 14.02.2021

8 Erhvervsområde 14.E2 og vejforbindelse modstrider kommunens retningslinjer og nationale interesser
8.1 Herning Kommunes retningslinjer for Grønt Danmarkskort
I Kommuneplanforslagets beskrivelse af ”Grønt Danmarkskort” 44 er sigtet hermed at sikre at: ”Anlæg
og aktiviteter, der splitter naturarealer inden for Grønt Danmarkskort, skal så vidt muligt undgås…”.
Dette begrundes med følgende beskrivelser af den planlagte indsats for udvikling af naturen i Herning Kommune samt vigtigheden af de økologiske forbindelser:
•

•

•

•

•

Fokus rettes derefter mod at skabe sammenhæng med tilstødende eller omkringliggende naturarealer, som har potentiale til at udvikle sig til værdifuld natur eller som kan understøtte sammenhængende og robuste naturområder.…. Andre vigtige synergier kan være rekreative interesser, større sammenhængende værdifulde landskaber og grønne og landskabeligt attraktive byrande og kiler
I Herning Kommunes naturpolitik står der som målsætning, at kommunens natur skal udvikles på
en måde, der skaber mere natur og størst mulig sammenhæng. Både anvendelsen af naturarealer
og anvendelsen af naboarealer kan have væsentlig betydning for om dyr, planter og naturtyper
trives eller forsvinder i et givet område. Nogle naturområder har brug for plads omkring sig for
eksempel i form af bufferzoner, der kan beskytte mod påvirkninger udefra. Andre steder handler
det mere om at skabe sammenhæng og forbindelser, så planter og dyr kan sprede sig og bevæge
sig frit.
Økologiske forbindelser er eksisterende naturområder eller naturlignende arealer, som skaber
sammenhæng og giver mulighed for, at plante- og dyrelivet kan spredes eller vandre. Kommunens
økologiske forbindelser knytter sig særligt til §3-beskyttede arealer, småbiotoper og skove ved
målsatte vandløb eller ved hedeområder/tidligere hedeområder og bakker. I udvælgelsen af områderne har der været fokus på at medtage og sammenbinde områder, hvor naturindholdet er
stort, særligt værdifuldt og/eller har en lang kontinuitet uden omdrift.
Der er ikke fysisk sammenhæng i de økologiske forbindelser i alle tilfælde. Udpegningen som økologisk forbindelse indikerer, at arealerne udgør levested eller trædesten og derved indgår i en
økologisk funktionel sammenhæng.
Under områder udpeget som økologisk forbindelse indgår en række mindre, ofte ikke juridisk beskyttede naturområder som trædesten og vandringsveje, som er af stor værdi for især dyr, fugle
og anden fauna. Det er vigtigt at sådanne områder søges bevaret og at der i forbindelse med
etablering af byggeri og anlæg med videre bør tages hensyn til naturværdier og kvaliteter

Ovenstående beskrivelse understøtter vigtigheden af faunapassagen i det foreslåede Erhvervsområde 14.E2 som en trædesten og vandringsvej til Knudmosen, og at denne skal beskyttes mod byggeri
og anlæg. Udpegningen af erhvervsområde 14.E2 er derfor i modstrid med Kommunens retningslinjer.
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Tekstudsnit fra underpunkter: https://kommuneplan2021.herning.dk/planer-for-kommunen/det-aabne-land/groent-danmarkskort
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Ligeledes har Herning Kommune opstillet følgende retningslinjer for bevarelsen af økologiske forbindelser:
1. De økologiske forbindelser skal så vidt muligt friholdes fra byudvikling og tekniske anlæg...
2. Anlæggelse af byggeri, veje, jernbaner eller lignende, der vil afskære en økologisk forbindelse,
skal indrettes så hensynet til en mere sammenhængende natur sikres, alternativt skal der ud fra
en konkret vurdering søges at etablere faunapassage
3. Anlæg og aktiviteter der splitter naturarealer og/eller i væsentlig grad forringer spredningsmulighederne for de vilde dyr og planter skal søges afværget for eksempel ved etablering af faunapassager eller kompenseres på anden måde
4. Økologiske forbindelser inden for byzone skal styrke byernes rekreative og naturlige miljøer og
som udgangspunkt friholdes som naturområde og rekreativ forbindelse ud til det omkringliggende åbne land eller som værdifuldt trædesten/åndehul
5. I forbindelse med planlægning indenfor de økologiske forbindelser skal spredningsmulighederne
for områdets dyre- og planteliv søges opretholdt og styrket
6. Indenfor de økologiske forbindelser må en ændret anvendelse af arealerne ikke i væsentlig grad
forringe spredningsmulighederne for de vilde dyr og planter……
Som anført i andre afsnit, vil foreslået Erhvervsområde 14.E2 og tilknyttet vejforbindelse (projekt nr.
5) blokere den økologiske forbindelse og spredningskorridorer til Knudmosens natur, og udpegningerne er således i modstrid med Kommunens retningslinjer som anført ovenfor.
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8.2 Miljø- og Fødevareministeriets vejledning for Grønt Danmarkskort
Retningslinjerne og anbefalingerne omkring beskyttelse af de økologiske forbindelser følger af Miljøog Fødevareministeriets vejledning for ”Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser”, hvor
det bl.a. nævnes følgende for Kriterium 1 og 2: 45
•

•

Bl.a. mere sammenhængende naturområder er en forudsætning for at bevare naturværdier
og sikre stabile bestande af vilde planter og dyr. De økologiske forbindelser skal sikre en forbedret sammenhæng mellem naturområder og levesteder.....Begrebet sammenhæng anvendes i en bred fortolkning afhængig af det konkrete stedlige potentiale og kan fx omhandle
udvidelse af eksisterende naturområder, bufferzoner omkring eksisterende naturområder,
fysisk sammenhængende økologisk forbindelse fx omkring et vandløb, eller fx et område bestående af mange mindre naturområder, som tilsammen udgør væsentlige levesteder eller
fx en økologisk forbindelse bestående af flere levesteder, som ikke er fysisk sammenhængende, men har en økologisk funktionel sammenhæng mv.
Kommunerne skal dernæst se på ”potentielle naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder….. Intentionen er at undgå, at de
mest værdifulde naturområder ikke er tilstrækkeligt store og robuste til på sigt at bevare
deres naturkvalitet og artsindhold men ligger som isolerede øer mellem intensivt dyrkede
marker, byer, veje m.m.…. Kommunerne kan under dette kriterium bl.a. have fokus på områder, som kan udgøre bindelinjer og trædesten mellem eksisterende naturområder i form
af småsøer, vandløb, skovbryn, kystskrænter, læhegn mv. Det vil sige også potentielle økologiske forbindelser. Sådanne områder spiller en vigtig rolle for at sikre arters mulighed for
at bevæge sig.

Som anført i andre afsnit, vil foreslået Erhvervsområde 14.E2 og tilknyttet vejforbindelse (projekt nr.
5) blokere den økologiske forbindelse og spredningskorridorer til Knudmosens natur, og udpegningerne er således i modstrid Miljø- og Fødevareministeriets vejledning som anført ovenfor.
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Side 13-14: https://mst.dk/media/133265/groentdanmarkort_vejledning.pdf
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8.3 Erhvervsstyrelsens nationale interesser i kommuneplanlægningen
I Erhvervsstyrelsens seneste ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen” 46 fremgår følgende nationale hensyn som skal varetages i den kommunale planlægning:
•

2.1.3 at der fastlægges retningslinjer, som sikrer Grønt Danmarkskort mod indgreb i form
af byvækst, veje, og andre tekniske anlæg mv., der kan forringe naturindholdet og levesteder og spredningsveje for vilde planter og dyr (planlovens §11, stk. 4, nr. 4) (ansvarlig myndighed: Miljøstyrelsen),

Som anført i andre afsnit, vil foreslået Erhvervsområde 14.E2 og tilknyttet vejforbindelse (projekt nr.
5) forårsage indgreb i Knudmosens natur og omgivelser, som netop er et af de få tilbageværende
højmoseområder i Danmark. Hertil kommer at sagen har principiel betydning i relation til hvordan
miljøeffekten af faunapassager ved eksisterende motorveje af ældre dato fastholdes, ved at følge de
nyeste retningslinjer herfor i Vejdirektoratets vejregel for faunapassager.
På den baggrund synes udlægning af erhvervsområde at være i modstrid med den national interesse
2.1.3 omkring beskyttelse af naturen.

46
Side 9: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf
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8.4 Herning Kommunes retningslinjer for udpegede skovområder
Foreslået Erhvervsområde 14.E2 er placeret i et område som af Herning Kommune i nuværende kommuneplan er udpeget som et område hvor skovrejsning er uønsket jf. kortudsnit nedenfor. I forslag
til kommuneplan fastholdes området som uønsket for skovrejsning.

Kortudsnit fra: https://kort.plandata.dk. Korttema: ”Kommuneplan, vedtaget”  ”Skovrejsningsområder, vedtaget” og ”Ortofoto”
 ”Forår seneste”. Placering af foreslået Erhvervsområde 14.E2 er grafisk tilføjet.

Nedenfor er gengivet uddrag af væsentlige retningslinjer for Herning Kommunes 47 udpegning af områder som uønsket for skov:
• Skovrejsning vil ikke kunne finde sted hvor,:
• Tilplantning hæmmer udveksling af artsindivider mellem lysåbne naturtyper eller på anden måde hindrer opretholdelse eller styrkelse af biodiversiteten
• Tilplantning hindrer indkig til kirker, fortidsminder eller slører værdifulde landskabskonturer som for eksempel ådale og geologiske karakteristika
• Udpeget kulturmiljø og kulturarvsarealer kan påvirkes negativt af tilplantning
• Områder hvor skovrejsning er uønsket udpeges, fordi skov kan være i strid med andre interesser som for eksempel fragmentering af lysåbne naturområder… kulturhistoriske værdier,
landskabelige værdier…... Hvis biodiversiteten fortsat skal fremmes (EU's 2020 mål) er et af
virkemidlerne at lette udveksling af artsindivider mellem de lysåbne naturområder. Skovtil-
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https://kommuneplan2021.herning.dk/planer-for-kommunen/det-aabne-land/skov
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•

•

plantning vil kunne virke som en uoverkommelig barriere for udvekslingen. Der er derfor udpeget negative skovrejsningsområder, hvor det er vurderet, at skovtilplantning vil virke som
en begrænsning for udveksling af artsindivider mellem naturområder
Kulturmiljø er udpeget i kommuneplanen på baggrund af kulturhistoriske værdier. Her er det
vigtigt, at skovrejsning ikke modarbejder bevarelsen af disse kulturhistoriske værdier og kulturmiljøer er derfor udpeget som negative skovrejsningsområder.
Hvis markante landskabstræk fortsat skal være synlige i terrænet, er det vigtigt, at der i en
række områder ikke sker tilplantning….

Som det ses af ovenstående er sigtet med ”uønsket skov” at beskytte naturen, herunder sikre udveksling af artsindivider mellem lysåbne arealer og undgå fragmentering heraf, samt beskytte udpegede kulturmiljøer. Som analyseret tidligere er netop disse forhold de primære ankepunkter mod
Erhvervsområde 14.E2, at denne netop påvirker naturen og udvekslingen til Knudmosen, som samtidig er udpeget som et kulturmiljø.
Så hvis skov er uønsket der hvor erhvervsområdet 14.E2 foreslås placeret, så må selve erhvervsområdet også være uønsket – hvis formålet med retningslinjerne skal opfyldes.
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8.5 Herning Kommunes retningslinjer for placering af Virksomheder
Nedenfor gennemgås Erhvervsområde 14.E2 og vejforbindelse nr. 5 modstrid med Herning Kommunes retningslinjer for placering af virksomheder 48.

Modstrid med Herning Kommunes retningslinjer for placering af virksomheder
Byrådet vil:
Forebygge miljøkonflikter mellem forurenende
virksomheder og følsom arealanvendelse (f.eks.
boliger og institutioner) såvel som miljøinteresser
(beskyttelse af grundvand, naturområder og lignende)
Anvise en placering for produktions-, transport-,
logistikvirksomheder samt virksomheder med
særlige beliggenhedskrav uden risiko for miljømæssige konflikter med følsom anvendelse og
andre miljøinteresser
Placere virksomheder, produktions-, transport-,
logistikvirksomheder samt virksomheder med
særlige beliggenhedskrav og forurenende fritidsaktiviteter, så der kommer færrest mulige konflikter med eksisterende forureningsfølsomme anvendelser, for eksempel boliger.
Udlægge passende arealer til placering af produktions-, transport-, logistikvirksomheder samt
andre virksomheder med særlige beliggenhedskrav, der ikke kan placeres i eksisterende erhvervsområder eller som har behov for en særlig
beliggenhed uden for byerne

Modstrid med erhvervsområde 14.E2 og
vejforbindelse projekt nr. 5
Erhvervsområde 14.E2 vil blokere faunapassagen
til Knudmosens §3 natur, og hermed den økologiske forbindelse og spredningskorridor for dyrelivet. Overholdelse af afstandskrav til naboer og
faunapassagen vil reducere det brugbare areal til
kun 4,2 ha og gøre det uanvendeligt til erhvervsanvendelse. Selv ved overholdelse af afstandskrav til faunapassagen vil erhvervsområdet stadig
blokere spredningskorridoren til Knudmosen.
Jf. yderligere begrundelse i afsnit 4.
Vejforbindelse projekt nr. 5 vil forløbe lige langs
Knudmosens §3 natur og passere tæt ved omkringliggende naboer. Foruden tung trafik til Miljøvej kan følgetrafik fra Lind og Kollund også forventes. Jf. yderligere begrundelse i afsnit 5.
Allerede udlagte arealer eller nye i det eksisterende erhvervsområde på Mørupvej vil kunne anvendes og adressere de særlige beliggenhedskrav, jf. yderligere begrundelse i afsnit 7.

Retningslinjer:
4. Virksomheder må kun placeres, ændres eller
udvides på en måde, så grundvandet i områder
med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden
for OSD, ikke belastes yderligere. Placering og aktiviteter skal vurderes i forhold til risikoen for forurening af grundvandet, grundvandets sårbarhed
og grundvandsressourcens vigtighed.

Erhvervsområde 14.E2 er foreslået placeret i et
område beliggende i indvindingsopland til Herning Vandværk, nitratfølsomt indvindingsopland
og område med særlige drikkevandsinteresser
(prioritet 2). Alternativ placering i eksisterende
erhvervsområde på Mørupvej vil være i et område udenfor grundvandsinteresser og dermed
mindre risiko for miljøpåvirkning.

6. Ved udlæg af arealer til produktions-, transport-, logistikvirksomheder og virksomheder med
særlige beliggenhedskrav, skal der sikres en sådan afstand til boliger og anden miljøfølsom are-

Jf. beskrivelse af modstrid længere overfor.

48

https://kommuneplan2021.herning.dk/planer-for-kommunen/erhverv-og-uddannelse/erhverv-og-detailhandel/placering-afvirksomheder-produktionserhverv

Bevarknudmosen.dk

Side 39 af 40

Indvirkninger på Knudmosens natur og miljø ved forslået erhvervsområde 14.E2 og ny vejforbindelse
Baggrundsanalyse for igangværende forberedelse af høringssvar til ”Herning Kommuneplanforslag 2021-2032”
Revisionsdato: 14.02.2021

alanvendelse, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold
Redegørelse:
Ved fastlæggelse af anvendelsen af planlagte
arealer og placeringen af konkrete virksomheder,
herunder produktions-, transport-, logistikvirksomheder, sikres det:
• at der udlægges passende arealer til erhverv
og industri
• at virksomheder ikke begrænses af forureningsfølsom anvendelse af naboområder
• at forureningsfølsom anvendelse ikke belastes
• at nabokonflikter undgås
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