
Notat fra dialogmøde vedr. Nørrebæk og tilstødende naturområder 
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Deltagere:  Klaus B. Friis og Olivier Vrynes – Varde Kommune 

Pelle Riber – lodsejer 

Stine Bundgaard - SAGRO 

Opsamling 

Rydning af naturarealerne 

- Kun dele af naturarealerne kan ryddes, særligt dem mod vest. Mod øst er der bla. fundet ellesump. 

Varde Kommune indtegner de områder i tilladelsen, hvor rydning kan tillades. 

Fjernelse af bropillen 

- Vurderingen er, at bropillen i Nørrebæk kan fjernes og Varde Kommune er indstillet på at meddele 

dispensation. Vandløbet skal have samme dimensioner som strækningen opstrøms og nedstrøms, 

så vandløbet efterfølgende opleves harmonisk. Pelle er indstillet på, at der etableres et sandfang i 

området hvor bropillen er, når pillen er fjernet, hvis Varde Kommunes driftsafdeling kan se fordel i 

dette. Varde Kommune undersøger om det kan være et positivt tiltag i forhold til den fremtidige 

vedligeholdelse af vandløbet. 

 

Pelle er klar til at fjerne bropillen og retablere vandløbet når dispensationen er på plads. Pelle 

forventer at bruge egne maskiner til arbejdet. Varde Kommune undersøger om driften ønsker at 

være til stede under udførelsen af arbejdet. 

 

Grøften der i dag afleder vand fra nord ud i vandløbet ved bropillen, modsat side, bringes i god 

vandføringsstand, i forbindelse med at bropillen fjernes og vandløbets nye trace etableres.  

Dræning/rørføring igennem mosen 

- Varde Kommune kan ikke tillade, at vedligeholdet af de gamle grøfter igennem naturområdet, 

genoptages. Dog kan der meddeles dispensation til at føre lukkede rør igennem mosen. Efter aftale 

fremgår hvilke dræn der ønskes ført til vandløbet i lukkede rør af bilaget i dette notat. 

Generelt 

Tilladelsen sendes til Pelle og Stine inden der træffes endelig afgørelse. 

Regulativet er ikke overholdt og dette ønskes bragt i orden hurtigst muligt. Vandløbet har en høj bund og 

løber nemt over sine brede ved blot den mindste forøgede vandføring. Piletræer og anden bevoksning 

langs vandløbet har nogle steder meget lavthængende grene, hvilket opstemmer vandet i området. Vi 

ønsker opmærksomhed på, at driften får fjernet disse lavthængende grene, ved den årlige gennemgang af 

vandløbet.  



Bilag: Drænudløb der føres i lukket rør igennem naturområdet til vandløb  

 

 


