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Referat af informationsmøde den 26. juni 2012 om projektet 

”Faunapassage ved Endrup Mølle Dambrug” 

 
I forlængelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse blev der afholdt 
informationsmøde om projektet ”Faunapassage ved Endrup Mølle Dam-
brug”. 
 
 
Deltagere i mødet 

Borgere   (40-45 personer) Endrup 
Freddie H. Madsen Udvalgsformand Esbjerg Kommune 
Hans Kjær  Direktør  Esbjerg Kommune 
Peter Nebeling Vej & Parkchef Esbjerg Kommune 
Anne Christine Bang Projektleder  Esbjerg Kommune 
Hans Ole Hansen Projektleder  Naturstyrelsen 
 
 
Udvalgsformand Freddie H. Madsen bød velkommen til mødet. Herefter 
orienterede Hans Ole Hansen fra Naturstyrelsen om projektets vandløbs-
del og Anne Christine Bang om projektets dambrugsdel. 
 
Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til projektet. I den 
forbindelse blev der vendt flere forskellige emner. Af indkomne bemærk-
ninger har Esbjerg Kommune noteret følgende: 
 
• Ønske om en sti langs den projekterede åslynge nord for Bygaden.  

Som opfølgning herpå indtegnes en sti i den kommende landsbyplan, 
og den indtænkes i projektet. 
 

• Forslag om at anvende eksisterende parkeringsareal ved søen på 
nordsiden af Bygaden som arbejdsplads i anlægsperioden, og derud-
over som fremtidigt parkeringsareal i byen. Esbjerg Kommune går i 
dialog med henholdsvis entreprenør og Lokalrådet herom. 
 

• Anmodning om at begrænse trærydning i forbindelse med etablering 
af arbejdsplads og adgang til åen med maskiner. Emnet tages op 
med entreprenøren. 
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• Forespørgsel om, hvorvidt sløjfning af indløbskanalen på kroens ma-
trikel er med i projektet. Peter Nebeling tilkendegav, at Esbjerg 
Kommune vil vurdere mulighederne for at fylde kanalen op, og det 
forventes at kunne ske som en del af projektet på dambrugsarealet. 
 

• Forslag om, at en del af dambrugsarealet fremover plejes ved af-
græsning. Esbjerg Kommune går i dialog med Lokalrådet herom. 
 

 
Opstår der under anlægsarbejdet spørgsmål til projektet, kan projektle-
derne fra henholdsvis Naturstyrelsen og Esbjerg Kommune kontaktes: 
 
Hans Ole Hansen 
Tlf. 7351 4454 
ole@naturstyrelsen.dk 
 
Anne Christine Bang 
Tlf. 7616 1562 
acb@esbjergkommune.dk 
 
 


