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proto~ollen for fredningsnævnet for Rinfkøbinf amts fredningskreds.

Aar 1980 den 19. maj
R.A.F. 223/1978

blev i sagen
Fredning af Knudmosen
syd for HerningII afsagt sålydende

k e n d e l s e:

I

A: Sagens re~sninF.
Ved skrivelse af ll. maj 1978 rejste Dan~arks Naturfrednings-

:oreninr fredningssag for Knudmosen syd for IIerninr omfattende et
areal på ca. 298 ha.

so~ beErundelse for sagens re~snin~ anførte ~aturfredninF.sfor-
enin~en følgende:

Knudmosen udfylder en sænkninv i terrænet, 4an~ af Brande-
Pårupfladen, Of,i vest Skovbjer~-bakkeø og i øst Ikast-bakkeø. Stør-
relse~ Rf den egentlir,e or oprindelige Knud~ose må sættes til ca. 700
tdr. land.

Hosen er en høj~ose, som oprindelif> var lyngbeklædt.
Knudmosen er i dar ved grøftegravning blevet afvandet tem~e-

lig ~eget af hensyn til den tidli~ere tørvegravning. Mosen består af
en mænede s~å vandhuller, eamle tørve~rave og lettere su~pede områder.
En kraftif> til~roninr. af birk finder sted. De åbne strækninger er ho-
veds88eligt bevokset med hedelyng og tuegr~sser.

Af plantearter findes der flere hundrede i mosen i dag, men af
disse er der kun et fåtal, der er udprær-ede rnoseplanter. Der er in-
fen tvivl o~, at afvandingen i forbindelse ~ed tørveskæri~gen har æn-
dret livsvilkårene for disse betydelirt. Disse påvirkninger har æn-
dret ~osens karakteristiske planteliv så meget, at der er sket ret ~
sentlige forskydninger i fugleforekomsterne.

so~ nOrIe eksempler pi de almindeligste ~lantearter kan n~vnes
hedelync;, ~lo".{kelynf':,:TIosebølle,dunham-ner, pors, p:råpil samt en del
rræsarter.
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NOfle af de ty~iske moseplanter,tranebær, ros~arinlyng, leverurt
og solduf findes of-så.Dog ses den typiske moseplante vibefedt ikke.
Nogle for mosen meget dominerende plantearter er gederams og bjørneklo.
Af planter med betydning for fu~lenes ernæring skal nævnes almindelig
hyld, rønnebær, hindbær, vejbred or pileurt. Mosens træer o~ buske y-
der Eode redemuligheder for de yn~lende arter.

Knudmosens nære beligr-enhed v8d det stærkt ekspanderende bysam-
fund Herning bevirker, at der til mosens bevarelse knytter sig bety-
deliee nærrekreative interesser, idet mosen rummer mulighed for eta-
blerins af parklignende arealer, og samtidig kan væsentlige dele af
mosen fortsat henligge som egentlig naturområde uden ydre påvirkning.

Danmarks Naturfredningsforening skal derfor an~ode om, at der sø-
res gennemført en fredning af mosen på følgende vilkår:

l. Formål •
Fredningen er opdelt i 2 zoner:• I. Primært område, der omfatter den del af mosen, der stort set
ligger i den tilstand, den selv har udviklet sig til uden men-
neskets indgriben siden tørvegravningstiden.

II. Sekundært område, der o~fatter de arealer, der naturliet går
ind under mosens onråde, 05 hvor der ikke er bebyggelse, men
hvor man har foretaget så væsentlige indgreb, at mosepræget
stort set er væk.

•
Fredningen tilsigter, at det primære område skal ligge ube-
rørt, dog med en direkte indsats for at fremme mosekarakte-
ren.
Det sekundære område ønsker man skal fredes således, at det
fremtræder som et grønt bælte o~krinf det primære område, u-
den bebYffelse eller vejanlæg af nor-en art, men dog således
at der må anlæg~es stier, ulantes, udtyndes eller evt. op-
dyrkes, alt efter hvad man finder bedst egnet for o~rådets
rekreative udnyttelse.

B: Sagens behandlin5 i nævnet.
Efter at sa~ens rejsninf var bekendt~jort og efter fornøden til-

varslinE af de interesserede afholdt nwrnet - der i denne saf.har be-
stået af formanden, dommer Sv. Aa. Christensen, det amtsrådsvalgte
medlem Aksel l\.:nmitzbøllindtil dennes død i aUtT,ust1979 og derefter

~ Karl Elk.jær sa~t det ko:umunalvalf\te med lem Sv. Præst - offentligt mø-
de i saEen på 0stergaards Hotel i Herrring den 4. september 1978. Ef-
ter mødet foretof nævnet en foreløbir besigtigelse af det af saEen Offi-



fattede areal.
__ På mødet fremlafde Hernin(" byråd et udkast tillokalplan for Knud-

mosen,o~ der blev fra hovedparten af de fremmødte nrotesteret mod fred-
nin5ens gennemførelse med den gennemgående befrundelse, at spørE-smålet
om Knudmosens fre~tidige anvendelse ~åtte være et ko~muneplanlægnings-
spørf,smål 0E ikke et fredninf,sspørgsmål. Specielt modsatte Herning by-
råd sig fredningsforslagets gennemførelse. Sagen blev herefter udsat
til fremsættelse af bemærkninger til lokalplanudkastet.

I skrivelse af 12/1-1979 fastholdt Dan~arks Naturfrednin~sfore-
ning påstanden om frednine, dOE med visse modifikationer.

Efter at sagen yderligere var forhandlet mellem Herning byråd og
"Da~arks Naturfredningsforening samt nævnet, udarbejdede byrådet flere

udkast tillokalplan og fremlagde sluttelig et 5. udkast, der på v~

Isentlige punkter i~ødekom~er naturfredningsforeningens ønsker, og i .en
væsentlig udstrækning giver fredningsnævnet medindflydelse med hensyn
til anvendelsen af de arealer, der er omfattet af,fredningspåstanden.

Under sa~en er indhentet udtalelse fra Naturfredningsrådet, der i
skrivelse af 29/8-1978 udtaler følrende:

"På p'rundlag af forelie-gende viden skønner rådet ikke, at der i
området findes specielle n~turvidenskabelif,e værdier. Der er i~idler-
tid ing,entvivl o:n,at området vil være et meget vigtigt refug-iu~ for
et d;yre-og planteliv, som ellers næppe vil kunne finde livsvilkår in-
denfor det store dyrkede o~råde omkrin[ Herning.

Plejeforanstaltninfer vil antarelig kunne forbedre naturområdet

I
yderlif,ere. Naturfredninp:srådet deltag:erf:erne i eventuelle overvE'jel-
ser om, hvilke foranstaltninf,er, der bør anvendes."

Der er envidere indhentet udtalelse fra det daværende fredninEs-
planudvalg for Rinr,købing amt, der i skrivelse af 9/11-1978 udtaler:4t "Et overvejende flertal af fredningsplanudvalgets medlemmer kan
herefter anbefale, at frednin~ssagen afvises på vilkår, at dette 2.
udkast tillokalplan bliver gældende for området."

Efter at Danmarks Naturfredningsforeninf. har haft lejlighed til
at kommentere det af byrådet udarbejdede 5. udkast tillokalplan for
Knudmosen, afholdtes der den 3. marts 1980 på rådhuset i Herninf- et
afsluttende ~øde o:nsaren. Af de på ~ødet fremkomne bemærkninfer frem-
~ik, at DRnmarks Naturfredningsforeninf i alt væsentligt kunne accepte-
re lo1<:al-planudkastetsindhold, of.at der herefter i alt væsentlip-t kun
resterede to problemer i safen, nemlif, for det første, at naturfred-

4'ningSfOreninfen måtte foretræ1cke en fredni~~skendelse so~ værende mere
holdbar end en lo~alplan, or at naturfredninrsforeninren ønskede [en-
nemført en vandstands~~Qinr i mosen uden dor at kunne anvise konkrete
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ttrorSlaf, til, hvorledes en løsning af et sådant problem kunne gennemfø-
res. Nævnet optog herefter sagen til afgørelse.

C: NEevnets afeørelse.
Nævnet må lægf,e til grund, at Knudmosen er et område, der på al-

le sider er o~givet af bymæssig bebyggelse. Det må endvidere i over-
ensstemmelse med Naturfredningsrådets erklæring lægges til grund, at
der i~ke i mosen findes særlife n3turvidenskabelire væTdier. Det må
endelig lægges til grund, at byrådet agter at genne~gøre en lokalplan,
der i tilstrækkeligt omfang findes at imødekom~e de af sagsrjeseren

--stillede krav, og som i væsentli~ grad giver fredningsnævnet indseen-
de med områdets anvendelse.

I Herefter finder nævnet ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for,
under tilsidesættelse af det af byrådet udarbejdede lokalplanudkast,
at gennemføre en fredning. so~ påstået. Den af naturfredningsforenin-
gen rejste fredningssag vil derfor VæTe at afvise.

Det bemærkes, at såfremt lo~alplanudkastet ikke gennemføres i
den foreliggende ski~kelse, eller såfremt der senere måtte blive fo-
retaf;et ændrinr"er af dets indhold, vil en fredning-ssag påny kunne re;j-
ses.

T h i b e s t e m ID e s:
Den af Dan~arks Naturfredninrsforenirv

IrKn~dmosen ved Hernin~ afvises.

.'k~*'~ /f0//.~C??710V. Aa. Christel sen. /. ~arf~~~JæT.
e

rejste sag o~ fredning af

-c~ r
<::..---_. .~' ~~ ,----.-Sv. . æst.

-,

Kendelsen kan efter naturfrednin~slovens § 58 indbringes for
overfredninf,snævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af lods-
ejerne of forskellige myndifheder.

Klafefristen er 4 uger fra kendelsens modtagelse.

Udskriftens riptiphed bekræftes.
FaEDNI~G3N~=v~r~TFOR RINGK0BING
AI'lTS }i\R2D~nHGS;CRJ:mS, d en lg. ma;i lqSo •

.~/:"'t>._.;!&., .....J>.....n~v. ~
~ f.i4~";,:~r,,,-:!-;;~o-~y~;~.~.;..~

Sv. J,A. Christensen.
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