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DET SKER
»»Vi er klar til kamp
over mange år og
på at bruge de
ressourcer, som måtte være nødvendige

Det sker-listerne udgår
BESKED På grund af corona-situationen er stort set alle arrangementer i
udgivelsesområdet aflyst. Derfor udgår
Det sker-listerne i hele avisen indtil
videre.

MIKAEL SLOTH

TALSMAND

KORT NYT
Corona- og vaccinestatus i Folkebladets
dækningsområde
CORONASTATUS Der er i døgnet fra 1.
marts til tirsdag 2. marts registreret 532
nye smittetilfælde i Danmark, oplyser SSI.
Antallet af indlagte falder med 11 til 232.
Der er to nye dødsfald.
Lokalt er smitten nogenlunde på status
quo.

Herning Kommune
I Herning Kommune har man i samme
interval registreret 3 nye smittetilfælde
med et incidenstal på 39,3. Kommunen er
godt i gang med at vaccinere sine borgere.
Status tirsdag 2. marts er således:
Man er påbegyndt at vaccinere 7,6
procent af alle borgere.
3,5 procent af alle borgere er færdigvaccinerede.

Ikast-Brande Kommune
I Ikast-Brande Kommune har man i
samme interval registreret 0 nye tilfælde
med et aktuelt incidenstal på 60,5.
Her er man også i færd med at vaccinere
kommunens borgere.
Status tirsdag 2. marts er således:
Man er påbegyndt at vaccinere 6,4
procent af alle borgere.
2,7 procent af alle borgere er færdigvaccinerede.

|| Naboerne har blandt andet fået udarbejdet dette kort, som viser det mulige erhvervsområde (blå farve) og den mulige vej (gul) samt
den faunapassage (grøn), som de mener kommer i klemme. KORT: BEVARKNUDMOSEN.DK

Naboer til kamp
mod kommuneplan
En række naboer til
muligt erhvervsområde
ved Miljøvej er bekymrede
for den fremtidige
påvirkning af Knudmosen

Ringkøbing-Skjern Kommune
I Ringkøbing-Skjern har man i det bemeldte døgn registreret 5 nye tilfælde med
et aktuelt incidenstal på 24,8.
Her er man også i færd med at vaccinere
kommunens borgere.
Status tirsdag 2. marts er således:
Man er påbegyndt at vaccinere 7,7
procent af alle borgere.
3,3 procent af alle borgere er færdigvaccinerede. /RITZAU/TFK

Den forkerte herre

RETTELSE Vi skrev for nyligt om kunstneren Kristina Sahlholdts skulptur ude
ved golfbanen. I billedteksten skrev vi, at
herren, der på billedet står ved siden af
kunstneren, var kunstnerens onkel, Leo
Sahlholdt. Det var det dog ikke. Der var
tale om kunstnerens farfar, Eli Sahlholdt.
Folkebladet beklager fejlen.

AF KENNETH MEINBY SØRENSEN

kso@herningfolkeblad.dk

HERNING I øjeblikket er et forslag til
»Herning Kommuneplan 2021-2032« i
høring, og blandt planens mange udviklingsforslag har to i det sydlige Herning
fået ekstra opmærksomhed.
Her lægger Herning Kommune op til, at
der kan etableres et nyt erhvervsområde
syd for Herningværket samt en vejforbindelse syd for Knudmosen.
Idéen er at give en såkaldt recyclingvirksomhed mulighed for etablere sig
ved Miljøvej, hvor der i forvejen ligger to
virksomheder af denne type, samt koble
den i dag lukkede Knudmosevej på rundkørslen ved motorvejstilkørslen ved Lind.
Den tanke vækker ikke just begejstring
hos 10 naboer på Knudmosevej, og de er
gået sammen om at rejse en debat om
kommunens planer via hjemmesiden bevarknudmosen.dk

- Vi er alle sammen naboer, så det rammer os direkte, fordi vi bor på vejen og vil
komme til at bo op ad erhvervsområdet,
men vi fokuserer mest på den betydning,
det kan få for Knudmosen og dermed
mange flere borgere i kommunen, siger
talsmand Mikael Sloth.

Lukke mosen inde
Naboerne fremhæver, at det mulige erhvervsområde vil komme til at ligge,
hvor der i dag er en faunapassage under
motorvejen.
- Vi risikerer, at det vil blokere for, at
dyrene kan komme ind i området. Vi frygter, at mere byggeri vil lukke naturen ved
Knudmosen inde, siger Mikael Sloth.
Naboerne har lavet et stort stykke arbejde med at fremlægge grundig argumentation for deres sag på hjemmesiden, som
har vakt en del debat på sociale medier.
Nogle har tolket navnet »Bevar Knudmosen«, som at kommunen lægger op
til byggeri i selve moseområdet, hvilket
imidlertid slet ikke er muligt på grund
af naturbeskyttelse.
Mikael Sloth mener dog fortsat, at både
navnet og debatten om erhvervsområdet
er både ret og rimeligt.
- Det ligger i området omkring Knudmosen, som er omkranset af motorvej.
Det er vigtigt at se på, hvilken betydning
planerne vil få for naturen, siger han.

Aktindsigt afvist
Et af naboernes hovedargumenter er,
at den interesserede virksomhed lige så
godt kunne etablere sig ved Mørupvej i
det vestlige Herning, hvor kommunen har
gjort ny erhvervsjord klar til salg.

- Denne placering er først kommet, efter
at virksomheden har henvendt sig, siger
Mikael Sloth.
Naboerne har via advokatfirmaet Gorrissen Federspiel søgt aktindsigt i, hvilken
virksomhed det er, der ønsker at placere
sig på den pågældende grund, men det
afviser Herning Kommune.
Kommunen videregiver sjældent den
slags oplysninger, fordi der gives beskyttelse af virksomhedens strategiske
overvejelser og konkurrencesituationen
over for andre i branchen.
Naboerne har valgt at klage over den
afgørelse og er parate til at forfølge sagen
til ombudsmanden for at sikre offentlighed om detaljerne.
- Vi har fået afslag, fordi det skulle kunne medføre et økonomisk tab for virksomheden, men kommunen siger samtidig,
at der er tale om langsigtet planlægning
og gør ikke rede for, hvordan det skulle
ramme virksomhedens omsætning, siger
Mikael Sloth.

Frygt for tung trafik
Tanken om at koble Knudmosevej på
rundkørslen ved Lind skaber bekymring
hos naboerne for, at vejen vil blive belastet
af meget mere tung trafik.
De har desuden en frygt for, at vejen vil
være første skridt til flere erhvervsbyggerier i området.
Ulrik Hyldgaard (V), formand for
Herning Kommunes Byplanudvalg, slår
imidlertid fast, at der ingen planer er om
yderligere byggerier, og at han personligt
ikke mener, at vejudvidelsen er nødvendig.
- Det er selvfølgelig positivt, at han udtaler det, men der skal stadig være flertal i

byrådet for at tage vejen ud, siger Mikael
Sloth og tilføjer:
- Vi undrer os over, at man vil bygge en
vej til mange millioner kroner til et meget lille erhvervsområde, hvis ikke det er,
fordi der på sigt er planer om at udvide
med mere erhverv.
Han nævner desuden, at Herning Kommune i 2016 var villige til at sætte et andet
areal i området af til et nyt kraftvarmeværk, da forhandlinger mellem de lokale
varmeselskaber og det daværende Dong
trak ud.

Klar til kamp over mange år
Kommuneplanen er i øjeblikket i høring,
og naboernes håb er, at både vej og erhvervsområde vil blive taget ud inden den
endelige vedtagelse.
Skulle det ikke ske, er de parate til at
kæmpe videre, når der i så fald skal laves
lokalplan for de to projekter.
- Vi mener, at det er vigtigt at tage den
brede debat om, hvordan vi vil beskytte
vores natur. Om 50 år vil Herning være
endnu større, og så tror jeg, man vil være
glad for at have Knudmosens natur midt
i byen, siger Mikael Sloth.
Han er glad for, at sagen skaber debat,
og fremhæver, at mange ikke kun bruger
mosen, men også cykelstierne i nærheden.
- Vi er klar til kamp over mange år og
på at bruge de ressourcer, som måtte være
nødvendige, siger Mikael Sloth.

Kommune: Ingen planer
om byggerier i mosen
Herning Kommune forventer ikke, at
en mulig ny virksomhed på Miljøvej
vil komme til at genere naturen ved
Knudmosen
AF KENNETH MEINBY SØRENSEN

kso@herningfolkeblad.dk

HERNING En række naboer i det
sydlige Herning er bekymrede
over, at Herning Kommune i sit
forslag til langtidsplanlægning
har lagt to projekter ind syd for
Knudmosen.
Det drejer sig dels om et muligt
erhvervsområde ved Miljøvej og
dels en udvidelse af Knudmosevej, hvilket har fået naboerne til
at oprette hjemmesiden bevarknudmosen.dk.
Ulrik Hyldgaard (V), formand
for Herning Kommunes Byplanudvalg, slår fast, at kommunen
ingen intentioner har om at give
lov til byggeri i Knudmosen - det
er slet ikke muligt på grund af
naturbeskyttelsesregler.
Han forklarer, at sagen fortrinsvist drejer sig om et muligt
erhvervsområde ved Miljøvej
tæt på motorvejen, hvor der i
forvejen er store tekniske anlæg
i form af Herningværket samt
de to genbrugs-virksomheder
Tarpaper Recycling og Stena
Recycling.
Kommunen har fået en konkret ansøgning fra en tredje gen-

Stegegaffel beslaglagt
HERNING Politiet beslaglagde tirsdag en 13 centimeter
lang stegegaffel, som betjente fandt på en 18-årig mand.
En patrulje var ved 16-tiden
forbi kolonihaverne, der ligger ved Sønderager, og betjen-
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tene traf tre personer, som de
kender i forvejen. Da de blev
visiteret, fandt betjentene stegegaflen, og den må man ikke
bære i det offentlige rum. Det
bliver betragtet som en overtrædelse af våbenloven.

Grafisk arbejde
udføres

brugsvirksomhed og vil gerne
medvirke til at lave en egentlig
klynge af recycling-firmaer.
- Det ville ligge godt på stedet,
og alle vores undersøgelser viser,
at nærhed til motorvej er noget af
det vigtigste for virksomhederne,
siger Ulrik Hyldgaard.

Vej er dårlig løsning
Det andet projekt er en mulig
udvidelse af Knudmosevej, så
den kan blive koblet på motorvejstilkørslen ved Lind og give
trafikken fra erhvervsområdet en
genvej til motorvejen.
Ulrik Hyldgaard understreger,
at denne del ikke har været politisk behandlet, og at der hverken er sat penge af eller foretaget
egentlig projektering endnu.
Udvalgsformanden er ikke fortaler for vejudvidelsen, som er et
meget foreløbigt forslag.
- Min personlige holdning er,
at vejen ikke vil blive nogen
samfundsmæssigt god løsning i
forhold til, hvor lidt erhvervsjord
vi egentlig afsætter plads til, siger han.
Ulrik Hyldgaard forventer, at
det otte hektar store erhvervsområde ikke vil føre mere trafik

til området, end at vejnettet godt
kan klare det.
Han konstaterer, at de nuværende veje, Miljøvej og Godsbanevej, sagtens kan tage de mange
vogntog, som i dag kører flis til
Herningværket, og derudover
har de nem adgang til motorvejen.

Tilpasse til dyreliv
Naboerne fremhæver, at en faunapassage under motorvejen
ligger lige ved den kommende
grund, og de frygter for, at dyrelivet ikke vil få den samme adgang
til Knudmosen.
- Vi skal tage de behørige hensyn til de dyr, der kommer frem
og tilbage gennem passagen, og
vi kan indarbejde i en lokalplan,
at de ikke møder en prop, siger
Ulrik Hyldgaard.
Han forklarer, at kommunen
tidligere i flere tilfælde har sikret korridorer til dyreliv gennem
erhvervsområder, og at det også
vil være muligt her.
Det skyldes blandt andet, at
de otte hektar ikke kun rummer
plads til den virksomhed, som
har henvendt sig til Herning
Kommune, men også til andre
virksomheder. Derfor kan området gøres mindre, eller en del kan
friholdes fra at blive til erhverv.
- Vi har mange muligheder for
at tilpasse det, siger Ulrik Hyldgaard.
Naboerne ønsker, at erhvervsområdet flyttes til Mørupvej,

Velkommen til corona sikker

ÅBENT HUS

men Ulrik Hyldgaard fastholder,
at kommunen ønsker en recycling-klynge, hvor der i forvejen
er den type virksomheder.

Ikke på den lange bane
- Det er i øvrigt også kommunens politik, at vi kan tilbyde
erhvervsgrunde flere forskellige
steder. Ligesom vi har byggegrunde i både små og store byer,
siger han.
Byplanformanden fastholder
desuden, at kommunen ikke er
forpligtet til at oplyse navnet på
den virksomhed, som har rettet
henvendelse.
- Vi vil ikke være skyld i, at en
virksomhed mister en potentiel
stor omsætning, siger han.
Ulrik Hyldgaard vil ikke give
nogen garanti for, at der aldrig vil
ske anden udvikling i Knudmose-området, men slår fast, at der
ingen konkrete planer er om det.
Han kan dog med sikkerhed slå
fast, at der aldrig vil blive bygget
i selve Knudmosen.
- Det vil der ikke komme noget
af. Heller ikke på den lange bane,
siger han.

LØRDAG
SØNDAG

SPAR
Køb en af de veludstyrede Nissan Visia modeller og

11-15

Forbehold for trykfejl
Micra: Forbrug (bl. kørsel): 15,4-18,5 km/l, CO2: 85-107 g/km.
A+
A++
Juke: Forbrug (bl. kørsel): 15,6-16,9 km/l.
A
A+
Qashqai: *QASHQAI (bl. kørsel WLTP): 13,9 – 18,9 km/l, CO2: 140 - 163 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.
A+
B
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Vi overholder
naturligvis
alle COVID-19
restriktioner

52.180

OP TIL

Importøren giver indbytningsbonus, så kom og få en kanonpris for din gamle bil i bytte

LEAF ELBIL

Vejl. udsalgspris 267.080

SPAR 52.180

Dronefotos:
• Salgstegning
Se
• Myndighedstegning it-drone.dk
30 22 10 70
• Animationsvideo
v/Kenneth Petersen
• 3D virtuel oplevelse af projekt it-ink.dk • kp@it-ink.dk
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