
Bilag 1 Indkomne høringssvar 

 

1. Høringssvar fra DTU Aqua/Fiskeristyrelsen 

DTU Aquas fiskebiologiske vurdering af projektforslag ”Okkerindsats i Skonager Lilleå (øvre del – 

vandområde o4795)” fra januar 2022. 

Iflg. projektmaterialet er de vandløbsstrækninger, der ligger opstrøms projektområdet, kraftigt 

okkerbelastede, og god økologisk tilstand vil ikke kunne opnås.  

 Det forventes, at vandkvaliteten på de 10 km nedstrøms vandløb vil blive forbedret og resultere i 

•                          at leveforholdene for beskyttede arter forbedres  

•                          en bedre gydesucces for laks, ørred og bæklampret i de nedre dele af Skonager Lilleå 

DTU Aqua finder projektet velbeskrevet og kan anbefale det. 

Vi har dog en enkelt anlægsteknisk bemærkning til okkeranlægget i Meldhede Østre Bæk, som kan 

overvejes. Fra udløbet til sammenløb med Årre Nørre Enge Bæk skal der anlægges et ca. 23 m langt 

grusstryg med et fald på 17 ‰, hvor der skal anvendes ca. 6 m3 gydegrus, bestående af ca. 85 % sten på 16-

32 mm (nøddesten) og ca. 15 % sten på 33-64 mm (singles + håndsten). Det er DTU Aquas vurdering, at 

gydegruset er så finkornet, at det vil skylle væk fra det stejle stryg. Derfor kan vi anbefale, at stryget 

forlænges, så det får et fald på max. 5 ‰, eller at der anvendes en grovere blanding. 

Varde Kommunes bemærkning til DTU 

Med hensyn til udløbsstryget fra okkeranlægget i Meldhede Østre Bæk, er det af hensyn til mindst mulig 

påvirkning af vegetationen på den §3 beskyttede eng besluttet, ikke at gøre stryget længere end 

projekteret. Der anvendes i stedet en grovere stenfraktion, som foreslået fra DTU. Indarbejdet i 

projektbeskrivelsen: ”Der skal anvendes ca. 6 m3 sten på 33-64 mm (singles + håndsten). Der udlægges også 

et antal skjulesten i størrelsen 150 - 200mm.” 

2. Intern høringssvar fra Varde Kommune Naturcenteret 

En mindre topografisk ændring af Meldhede okkeranlæg. En ekstra feltbesigtigelse i april 2022 viser, at man 

med fordel for vegetationen kan lave en mindre justering af udformningen af bassin 3´s nordlige 

afgrænsning. Dette indarbejdes ved, at Varde kommune afsætter den for vegetationen bedste arrondering 

af bassin 3, forud for gravearbejdet. 

Ligeledes afsætter Varde Kommune tydelige afgrænsninger for jordaflægning, hvor disse grænser op til §3 

beskyttede områder.  


