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Halen Fanø 

Ejendomsmæssig forundersøgelse 

1. INDLEDNING OG BAGGRUND 
Esbjerg Kommune har anmodet Konsulenthuset Allégade 24 ApS, Tønder, om at gennemføre en 

ejendomsmæssig forundersøgelse til belysning af mulighederne for, om der kan gennemføres et Natura 

2000-projekt på et område på Fanøs østkyst, benævnt Halen og Albuen. I denne rapport anvendes 

betegnelsen: Halen Fanø. Formålet er at sikre gunstig bevaringsstatus for nogle af de udpegede fuglearter. 

Grontmij A/S gennemførte i 2013, på foranledning af Fanø kommune, en teknisk- og biologisk 

forundersøgelse af området. Undersøgelserne konkluderede, at der overordnet set ikke er brug for 

vidtrækkende anlægsarbejder, men derimod grundlæggende ændringer i driften af arealerne. Der foreslås 

at: vedligeholde de eksisterende grøfter og grøblerender standses, at kørsel med tunge maskiner standses 

eller minimeres, at der indføres græsning på hovedparten af fennerne, at naturtype registreringen 

revurderes, idet den ikke er tidssvarende samt at der etableres mindre afskrab i udvalgte fenner, således at 

en mere naturlig dynamik kan igangsættes og faciliteres. 

Esbjerg Kommune har søgt og fået bevilget midler til at gennemføre en undersøgelse af lodsejernes 

holdning til hydrologiprojektet. Forundersøgelserne finansieres under tilskudsordningen "Natura 2000-

projekter - Etablering af naturlige vandstandsforhold". 

Af de foreslåede tiltag, er det dog alene forslagene om ophør med vedligeholdelse af eksisterende grøfter 

og grøblerender, stop for nyetablering af grøblerender samt etablering af afskrab, der vurderes at falde 

inden for rammerne af ordningen om tilskud til etablering af naturlig 

hydrologi.  

 

2. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSESOMRÅDE 

2.1. Naturgrundlaget 
Undersøgelsesområdet udgjorde oprindeligt 352 ha. De 

teknisk/biologiske-undersøgelser viste, at der ikke var behov for tiltag 

inden for 2 ud af de i alt 8 delområder. Den ejendomsmæssige 

undersøgelse er derfor begrænset til de arealer lodsejerne ejer inden 

for de resterende 6 delområder, der omfatter 80 ejendomme og udgør 

251 ha, se figur 1. Landskabet består primært af strandenge og 

overdrev. Langs den østvendte kyst består jordbunden af lerjord, mens 

jordbunden på arealerne, der vender mod vest, består af sand. 

 

 

 

Figur 1 Undersøgelsesområdet 
på i alt 251 ha.  
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2.2.  Reguleringer 

2.2.1.  Fredning 
Inden for undersøgelsesområdet er der 3 forskellige fredninger. I 1949 blev 

der gennemført en fredning af et område, kaldet Skrånbjerge, beliggende 

nord for Halevej. Fredningen omfatter i alt 25 ha, hvoraf de 2,1 ha ligger 

inden for undersøgelsesområdet. I 1964 blev der gennemført en fredning af 

et 200 ha stort område ved Albuebugten. I 1985 blev et område på yderligere 

1200 ha på den sydlige del af Fanø fredet. Ud af de i alt 1400 ha, der er fredet 

på den sydlige del af Fanø, ligger i alt 91 ha inden for undersøgelsesområdet. 

Der er således totalt 93,1 ha af undersøgelsesområdet, der er fredet. Det 

svarer til 37 % af arealet. 

Formålet med fredningerne er at sikre opretholdelse af et varieret 

naturområde med heder, strandenge, klitter, kær og moser samt det deraf 

følgende dyre- og planteliv. Arealerne kan anvendes til afgræsning, uanset 

fredningen. Fredningen betyder bl.a., at de fredede arealer inden for 

undersøgelsesområdet ikke må opdyrkes, pløjes eller sprøjtes, og der er 

forbud mod terrænregulering og bebyggelse.    

2.2.2. Fortidsminder 

Der er ikke registreret fortidsminder inden for undersøgelsesområdet. 

2.2.3.  Naturbeskyttelse 

Området er i sin helhed beskyttet efter EU's-habitatdirektiv og er omfattet af habitatområde H78 

Vadehavet og efter fuglebeskyttelsesdirektivet omfattet af fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø.  

Hele undersøgelsesområdet er på nuværende tidspunkt registreret som beskyttede naturområder i 

henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig primært om naturtypen strandeng på i alt 234,9 ha. 

Desuden er der registreret hede på 25,4 ha, der ligger i den nordlige del af området, 3 mindre 

moseområder på tilsammen 0,3 ha samt 13 vandhuller, der er er registreret som sø på i alt 0,6 ha. Se tabel 

1 og figur 3. De teknisk/biologiske-undersøgelser viste, at en del af de arealer i den vestlige del af området, 

der er registreret som strandeng, rettelig burde registreres som strandoverdrev. 

 

Tabel 1 Naturtyper i undersøgelsesområdet Halen Fanø  

 

                                                           
1
 Forskellen mellem det samlede naturareal på 261,2 ha og undersøgelsesområdet på 251 ha består af umatrikulerede 

naturarealer 

Naturtype Hektar 
Hede 25,4 
Mose 0,3 
Sø 0,6 
Strandeng 234,9 
I alt 261,21 

 

Figur 2 Fredede områder inden for 
undersøgelsesområdet markeret 
med lysegrønt.  
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2.3.  Eksisterende tilskudsordninger 

2.3.1. Tilskud til pleje af græs- og naturarealer 

Inden for hele undersøgelsesområdet er det muligt at søge om tilskud til ordningen Pleje af græs og 

naturarealer. Såfremt der samtidig søges om enkeltbetaling2, kan der ydes et tilskud på 1650 kr./ha/år, 

såfremt man forpligtiger sig til, at arealerne afgræsses, eller 900 kr./ha/år, såfremt man alene forpligtiger 

sig til at slå slæt på arealerne (med mulighed for afgræsning). Såfremt arealet ikke er berettiget til 

enkeltbetaling, udgør tilskuddene 2000 kr./ha/år3, såfremt man forpligtiger sig til, at arealerne afgræsses 

eller 1000 kr./ha/år4, såfremt man alene forpligtiger sig til at slå slæt på arealerne (med mulighed for 

afgræsning). I 2013 var 150 ha, svarende til 79 % af landbrugsarealet i undersøgelsesområdet omfattet af 

tilsagn om tilskud til miljøvenligt jordbrug (MVJ). 

 

 

                                                           
2
 EU-støtte til landbrugsarealer 

3
 Satsen er i det nye landdistriktsprogram foreslået hævet til 2600 kr./ha/år 

4
 Satsen er i det nye landdistriktsprogram foreslået hævet til 1050 kr./ha/år 

Figur 3 Beskyttede naturtyper i 
undersøgelsesområdet 

Figur 4 Arealer med MVJ-tilsagn i 
undersøgelsesområdet 
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2.3.2. Tillæg for særlig fuglevenlig drift 

Der er ingen områder inden for undersøgelsesområdet, der er udpeget til særlig fuglevenlig drift. 

2.3.3. Ø-støtte 

Landmænd, der er bosiddende på Fanø, kan opnå ø-støtte. Støtten udgør 475 kr./ha/år. Støtten udbetales 

for at understøtte landbrugserhvervet på 31 ikke-brofaste småøer.   

De samlede opgørelser af støttemulighederne fremgår af afsnit 3.3. 

 

2.4.  Ejendomsstrukturen 

2.4.1.  Ejendomsstørrelser og beliggenhed 

Undersøgelsesområdet udgør 251 ha. Jorden tilhører 80 forskellige ejendomme, hvoraf de 27 er 

landbrugsejendomme, og 53 er frijordsejendomme. En del ejendomme har samme ejer, og der er således 

58 forskellige ejere. 

 Frijordsejendommene består typisk af naturarealer og de er ofte oprindeligt erhvervet til jagtformål og har 

været forsynet med en jagthytte. I dag anvendes de typisk som fritidsejendom, og den oprindelige jagthytte 

har ofte fået sommerhuspræg. 

Tabel 2 Ejendomsstruktur i undersøgelsesområde Halen Fanø 

Antal Ejendomstype Hektar Hektar/ejendom 

27 Landbrugsejendomme 208,6 7,7 
53 Frijordsejendomme 42,4 0,8 
80 I alt 251,0  

 

2.4.2.  Bedrifter  

Inden for undersøgelsesområdet er der 190,9 ha, der bliver anmeldt i det såkaldte Fællesskema5. Forskellen 

mellem det totale areal i undersøgelsesområdet på 251,0 ha og det anmeldte areal på 190,9 ha udgør 60,1 

ha. Det består primært af hedearealer i nord samt arealer beliggende ud til Albuebugten i syd, der 

anvendes til rørskær, og således ikke kan opnå Enkeltbetaling. 

Jorden i undersøgelsesområdet drives under 20 forskellige landbrugsbedrifter. De 3 landmænd med størst 

areal driver halvdelen af landbrugsjorden, og 10 landmænd driver under 5 ha hver. I realiteten er der langt 

færre end 20 aktive landbrugsbedrifter. Det skyldes, at en række landbrugsbedrifter drives gennem 

pasningsaftaler med aktive landmænd. Typisk sker det ved at den "passive" landmand hjemtager 

enkeltbetaling og miljøstøtte, og har en pasningsaftale med en landmand med kreaturbesætning, der 

varetager afgræsning eller høslæt.  

                                                           
5
 Skema der anvendes til ansøgning om enkeltbetaling (landbrugsstøtte) 
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Figur 5  Fordelingen på landbrugsbedrifter af det drevne areal inden for undersøgelsesområdet 2013.  Kilde: 
NaturErhvervstyrelsen 

 

2.4.3.  Arealanvendelse 

Bortset fra 0,9 ha, der er anmeldt som udyrket, blev alle de arealer, der blev anmeldte under 

enkeltbetalingsordningen, inden for undersøgelsesområdet i 2013, anvendt til produktion af græs. Langt 

den største del, 76,0 % af arealet, blev dyrket under en MVJ-ordning. De øvrige arealer blev anmeldt som 

permanent græs eller kløvergræs, og anvendes primært til slæt. Det skyldes, at store arealer drives af 

landmænd, der har deres dyr gående på Grønningen om sommeren og henter vinterfoderet i form af hø 

inden for projektområdet. Der er dog en større kvægbesætning, der er hjemmehørende i området. 

Tabel 3. Anmeldt arealanvendelse i Fællesskema 2013. Kilde: NaturErhvervstyrelsen   

Afgrøde Hektar Procent af undersøgelsesområdet 

Kløvergræs 6,9 3,6 
Permanent græs 38,1 20,0 
Miljøgræs, MVJ-tilsagn 145,0 76,0 
Udyrket 0,9 0,4 
I alt 190,9 100,0 

 

3. PROJEKTET 

3.1.  Handleplanen for området 
Området indgår i Natura 2000-plan 2010 - 2015 for Natura 2000-område 89 Vadehavet og 

fuglebeskyttelsesområde F 53 Fanø. Et af de virkemidlerne, der kan understøtte planen til sikring af gunstig 

bevaringsstatus for nogle af de udpegede arter, er, at genskabe mere naturlige vandstandsforhold. 
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3.2.  Projektindhold  
Udstrækningen af undersøgelsesområdet fremgår af figur 1. Projektforslagene er beskrevet i den tekniske 

og biologiske forundersøgelse6. Der foreslås ikke omfattende anlægsarbejder, men at et mere naturlig 

afvandingsforhold sikres ved ikke at vedligeholde de eksisterende grøfter og grøblerender, ophøre med 

nyetablering af grøblerender samt etablering af afskrab i visse områder, for at sikre et åbent vandspejl. 

 

3.3.  Kompensation for deltagelse i projekt 
Den økonomiske kompensation for at lade arealer indgå i et hydrologiprojekt består i, at man kan søge om 

tilskud til fastholdelse af de naturlige vandstandsforhold i 20 år. Det årlige tilskuds størrelse afhænger af 

den hidtidige arealanvendelse. For naturarealer udgør tilskuddet 300 kr./ha/år og for græsarealer 1800 

kr./ha/år. Det er ikke i alle tilfælde, at det fulde tilskud kommer til udbetaling. Det skyldes EU´s 

udbetalingsloft for udbetaling inden for Landdistriktsprogrammet. Udbetalingsloftet udgør årligt 450 

euro/ha/år eller ca. 3350 kr./ha/år for græsarealer. Vedvarende græsarealer kan opnå et forøget tilskud på 

1225 kr./ha/år. De græsarealer, der i forvejen modtager MVJ-tilskud, kan opnå et forøget tilskud på 1225 

kr./ha/år. For naturarealer udgør tilskuddet 300 kr./ha/år. Det skal bemærkes, at tilskuddene til pleje af 

arealerne kun ydes for en 5-årig periode, men med mulighed for at gentegne. 

Tabel 4. Tilskudsmulighed ved at deltage i et hydrologiprojekt på Halen Fanø (kr./ha/år) 

 Vedvarende græsarealer  Naturarealer 

 Nudrift:  Nudrift: Hydrologi 
projekt: 

 Ordning Tilsagns-
periode 

Sats kr. Græs med 
MVJ-tilsagn 

Græs uden 
MVJ-tilsagn 

Hydrologi 
projekt 

Natur  

Enkeltbetaling 
(EB) 

  2200 2200 2200 2200   

Fastholdelse af 
vådområde 

20 år 1800/ 
3500 

   1800  300 

Pleje af græs- og 
naturarealer 

5-årigt 
tilsagn 

1650/ 
2000 

1650  1650   

Østøtte  475 475 475 475   

LDP7-støtte i alt    2125  3925  300 

Udbetalingsloft 
LDP 

  3350/ 
4470 

3350 3350 3350   

LDP i alt    2125 475 3350  300 

Tilskud i alt    4325 2675 5550 0 300 

Forøget tilskud ved hydrologi  
Forøget tilskud ved hydrologi (nudrift med MVJ) 

  

2875 
1225 

 300 
 

 

 

                                                           
6
 Grontmij 2013 

7
 LDP betyder Landdistrikts Program  
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3.4.  Fremtidige bindinger på arealet 
Kompensationen for fastholdelse af naturlige vandstandsforhold udbetales på betingelse af, at der bliver 

tinglyst en servitut på ejendommen. NaturErhvervstyrelsen skal være anført som påtaleberettiget i 

servitutten.  

Af servitutten skal det fremgå, at arealerne indenfor projektområdet permanent skal henligge som 

vådområde og fastholdes som græs- eller naturarealer. Desuden skal følgende bestemmelser fremgå af 

servitutten:  

 Arealerne må ikke anvendes til etablering af skov eller energi-, lav- eller stævningsskov.  

 Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder ikke anvendes til frøproduktion og til 

dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og juletræer, hvilket dog ikke er til hinder for, 

at græs og anden plantevækst på arealerne kan anvendes til græsning, slæt, rørskær eller lignende.  

 Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde 

dispensere fra forbuddet mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler.  

 Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr.  

 Arealerne må ikke tilføres jordforbedringsmidler.  

 Arealerne må ikke omlægges.  

 Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder. 

NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod at tilskudsfodre på 

arealerne.  

 Aktiviteter, som ejere og forpagtere iværksætter eller tillader på den del af arealerne, der ligger 

nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² og kystlinjer, skal udføres på en måde, 

der ikke medfører erosion af nævnte del af arealerne. Afstanden regnes fra vandløbets eller søens 

øverste kant eller for så vidt angår kystlinjer fra årets normale højeste vandstandslinje. 

NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i 1. pkt.  

 Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.  

 Der skal være den adgang til projektområdet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelser 

vedrørende vedligeholdelse af anlæg.  

 Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der tinglyses i medfør af 

nærværende bekendtgørelse, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1-årsreglen) i § 2, stk. 1 og 3, i 

bekendtgørelse nr. 1172 af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper eller senere 

bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.  

 Den, NaturErhvervstyrelsen bemyndiger dertil, skal have adgang til udendørs arealer i 

projektområdet i forbindelse med målinger af effekten af projektet på naturen, herunder til at 

udtage prøver.  

4.  LODSEJERINTERESSEN 
Undersøgelsesområdet består af 251 ha. Heraf består 25,5 ha af naturarealer uden erhvervsmæssig 

anvendelse, mens resten anvendes som vedvarende græsareal eller til rørskær. Jorden er opdelt på 80 
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ejendomme, heraf 27 landbrugsejendomme. De øvrige ejendomme er frijordsejendomme med eller uden 

bolig. En del ejendomme har samme ejer. Der er således 58 forskellige ejere. 

Ejerne er blevet orienteret om det udarbejdede skitseprojekt, som det fremgår ovenfor af afsnit 3.2. De er 

endvidere blevet orienteret om, at deltagelse i et projekt betyder, at der pålægges deklaration om at 

opretholde den etablere tilstand, at arealet skal opretholdes som græs- eller naturareal, at der bl.a. er 

forbud mod at tilføre gødning, udover det som græsningsdyrene afsætter. De er endvidere blevet 

orienteret om størrelsen af de tilskud, der kan opnås samt om konsekvenserne for øvrige 

landbrugsstøtteordninger. Lodsejerne er blevet orienteret om, at de ikke på nuværende tidspunkt skulle 

tage bindende stilling til deltagelse i projektet. Såfremt Esbjerg Kommune, på baggrund af de tekniske og 

den ejendomsmæssige forundersøgelse, vælger at søge projektet gennemført, vil ejerne få forelagt et 

udkast til projektaftale til godkendelse, med angivelse af de nærmere bestemmelser, som de skal leve op 

til. På denne baggrund har ejere af 23 ejendomme, omfattende i alt 46,6 ha tilkendegivet, at de var 

positive. Ejerne af 25 ejendomme med i alt 200,3 ha, har tilkendegivet, at de ikke er interesserede. Ejere af 

10 ejendomme med 4,2 ha er rubriceret som afventende. Udover ejere, der har erklæret at ville afvente et 

konkret forslag eller naboernes indstilling, indgår der i denne gruppe 2 lodsejer med et areal på i alt 2,6 ha, 

som det ikke har været muligt at træffe, samt Fanø Kommune som ejere af veje og vandløb. 

Tabel 5. Lodsejernes holdning til projektforslaget 

 I alt Positive Afventende Negative 

Antal lodsejere 58 23 10 25 

Hektar 251,0 46,6 4,2 200,3 

 

Som det ses af tabel 5, er under halvdelen af lodsejerne negative overfor projektet, men de ejer 80 % af 

jorden i undersøgelsesområdet.  

I tabel 6 er lodsejerne opdelt efter, om det er frijordsejere eller ejere af landbrugsejendomme. Af tabellen 

ses, at interessen for projektet er størst hos frijordsejerne og mindst hos landmændene. En del landmænd 

er også ejere af frijord. I sådanne tilfælde tæller de alene med som ejere af landbrugsejendomme. 

Tabel 6 Lodsejernes holdning opdelt efter ejendommens status som landbrugsejendom eller som frijordsejendom   

Ejere af I alt Positive Afventende Negative 

- landbrugsejendomme 24 2 1 14 
- frijordsejendomme 34 21 9 4 
 58 23 10 25 

 

Landmændenes modstand mod projektet skyldes primært en frygt for at manglende oprensning af 

grøfterne, vil gøre det umuligt at afgræsse arealerne eller at bjerge afgrøderne. Frygten er, at såfremt 

markerne bliver mere fugtige og ikke bliver afgræsset eller slået, vil de gro til med tagrør. Som det ses af 

afsnit 2.3. er en stor del af arealerne omfattet af tilsagn om MVV-tilskud. Blandt jordejerne var der frygt for, 

at man ikke kunne opfylde betingelserne om pleje af arealerne, såfremt de blev mere fugtige og må 

tilbagebetale tilsagnene. 
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Enkelte lodsejere begrundede deres modstand med ønsket om også fremover at kunne skære 

mønningstørv på engene.   

                              

Figur  6 Lodsejernes holdning til projektet (kort)                                Figur 7 Lodsejernes holdning til projektet (figur) 

 

5.    SAMMENFATNING  
Undersøgelsesområdet udgør et areal på 251 ha, fordelt på 80 ejendomme. Flere ejendomme har samme 

ejere, således at der i alt er 58 forskellige ejere, heraf 17 ejere af landbrugsejendomme og 41 ejere af 

frijordsejendomme, der i mange tilfælde er forsynet med et fritidshus.  

Af det samlede areal på 251 ha, er de 190,9 ha anmeldt i Fællesskemaet som græsarealer. Det øvrige areal 

er naturarealer, der ligger som hede, eller arealer der er groet til med tagrør og anvendes til rørskær.  

Som det fremgår af figur 7 var antallet af lodsejere, der var henholdsvis positive og negative over for 

gennemførelse af et projekt, stort set ens. De positive lodsejere er dog primært ejere af mindre arealer, 

uden større jordbrugsmæssig interesse, og deres arealandel udgør derfor under 20 % af arealet. 

Modstanderne udgør 43 % af lodsejerne og råder over 80 % af arealet. 

Modstanden blev begrundet i: 

 Mistet mulighed for vedligehold af grøfter vil gøre arealerne så våde, at de hverken kan afgræsses 

eller anvendes til slæt 

 Med manglende udnyttelse af arealerne mistes enkeltbetaling og MVJ-støtte 
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10 
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25 
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Antal lodsejere Antal hektar 
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 Manglende mulighed for at skære mønningstørv. 

6.    BEHOV FOR RESERVATION AF TILSKUDSMIDLER 
Kompensationen for at indgå i projekt om ændret vandstandsforhold består i, at lodsejerne kan søge om et 

årligt tilskud i 20 år. Tilskuddet udgør 1800 kr./ha/år for græsareal og 300 kr./ha/år for naturarealer. Ud fra 

de tilkendegivelser lodsejerne er kommet med, er det tvivlsomt, om projektet kan realiseres som et projekt 

med finansiering gennem tilskudsordningen "Natura 2000-projekter - Etablering af naturlige 

vandstandsforhold".  Såfremt projektet kan reduceres til alene at omfatte de lodsejere, der har 

tilkendegivet at være positive, vil der være et behov for reservation af tilskudsmidler, som det fremgår af 

tabel 6. 

Tabel 7 Behov for reservation af tilskudsmidler til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold 

Arealtype Areal Årligt tilskud Samlet tilskud i 20 år 

Naturarealer 26,6 ha 300 kr. 159.600 kr. 
Græsareal 20,2 ha 1.800 kr. 727.200 kr. 
Samlet tilskud   886.800 kr. 
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