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Ho Bugt ved Myrthue 

Ejendomsmæssig forundersøgelse 

1. INDLEDNING OG BAGGRUND 
Esbjerg Kommune har ønsket at undersøge mulighederne for at gennemføre et Natura 2000-projekt på et 

område ved udløbet af Varde Å i Ho Bugt. Formålet med projektet er, at sikre gunstig bevaringsstatus for 

strandengene og engfuglene ved Ho Bugt.  

Kommunen har anmodet Orbicon A/S om at gennemføre en teknisk/biologisk forundersøgelse og Konsu-

lenthuset Allégade 24 ApS,  om at gennemføre en ejendomsmæssig forundersøgelse. 

2. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSESOMRÅDE 

2.1. Jordbundsforhold 
Undersøgelsesområdet udgør 55,8 ha. Jordbundstypen er i følge DJF1 grovsandet jord.  Af GEUS's2 kortlæg-

ning fremgår at jordbunden i undersøgelsesområdet er en blanding af marsk, marint sand og ler. 

 

2.2.  Reguleringer 

2.2.1.  Fredning 
                                                           
1
 Danmarks Jordbrugsforskning 

2
 De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland 

Figur 1 Undersøgelsesområdet Ho Bugt ved Myrtue 
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Undersøgelsesområdet er i sin helhed omfattet af fredning. Den østlige del af området, Kravnsø Mark,  blev 

fredet i 1967, og den vestlige del, Myretue Vest, blev fredet året efter, i 1968. Fredningen er en landskabs-

fredning, der betyder, at området ikke må yderligere bebygges, der må ikke foretages terrænændringer og 

området må ikke tilplantes. 

2.2.2. Fortidsminder 

I området er der fundet spor af bebyggelser (hus, 

brandtomter og brolægning) fra ældre romersk jern-

alder (dateret 1 - 174 e. Kr.). En del af det østlige un-

dersøgelsesområde, Kravnsø Mark er således omfat-

tet af fortidsmindebeskyttelse. Det formodes, at der 

på stedet har været bebyggelser på et større område 

end det fredede.3 

 

2.2.3.  Naturbeskyttelse 

Området er i sin helhed omfattet at Habitatområde H78 Vadehavet og EF-Fuglebeskyttelsesområde F49 

Engarealer ved Ho Bugt. Hovedparten af undersøgelsesområdet, 71,3 %, er registreret som beskyttede 

naturområder i hht. Naturbeskyttelseslovens § 3.  Det drejer sig primært om naturtypen strandeng  på i alt 

34,9 ha. Desuden er der registreret eng på 4,4 ha og to søer på i alt 0,5 ha. Se tabel 1 og figur 3.  

 
 

 

 

2.3. Eksisterende tilskudsordninger i undersøgelsesområdet 
2.3.1. Tilskud til Ændret afvanding i 20 år 

I perioden 1997 - 2003 var der mulighed for at opnå tilsagn om tilskud i 20 år til "ændret afvanding" inden 

for undersøgelsesområdet. Formålet med ordningen var at forbedre forholdene for det naturlige plante- og 

dyreliv, især engfuglene,  ved at hæve vandstanden. I Varde Ådal blev der, under mottoet "Operation Eng-

snarre" gjort en særlig indsats for at få stor tilslutning til ordningen, der også omfattede anlæg af publi-

                                                           
3
  Kulturarvsstyrelsen 

 Figur 2 Fortidsminde (prik), beskyttelseslinie (cirkel) og 
kulturarvsareal (polygon) 

Tabel 1 Naturtyper i undersøgelsesområdet Ho 
Bugt ved Myrtue   

Naturtype Hektar 

Eng 4,4 

Sø 0,5 

Strandeng 34,9 

I alt 39,8 

 

Figur 3 Arealer ved Ho Bugt, der er registreret som § 3-arealer efter 
Naturbeskyttelsesloven 
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kumsfaciliteter og udarbejdelse af informationsmateriale. Projektet bestod i at hæve vandstanden til 10 cm 

under terræn i sommerhalvåret og 30 cm. under terræn i vinterhalvåret. Inden for undersøgelsesområdet 

blev der i 1999 meddelt tilsagn til ændret afvanding på et 9,6 ha stort område i den østlige del af området. 

Det svarer til 17,2 % af undersøgelsesområdet. Dette tilsagn udløber i 2019. 

 

Figur 4 Tilskud til miljøvenligt jordbrug 2014 

2.3.2. Tilskud til miljøvenlig drift af græs i 20 år 

I tilknytning til området med "ændret afvanding", blev der i 2001 meddelt tilsagn til et område på 2,4 ha 

under ordningen Miljøvenlig drift af græs i 20 år. Det svarer til 4,3 % af undersøgelsesområdet. Ordningen 

blev udbudt i perioden 1997 - 2002. Tilsagnet udløber i 2021. 

2.3.3 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer i 5 år  

I undersøgelsesområdets vestlige del, har et areal på 12,4 ha i perioden 2009 - 14, været omfattet af et 

tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Det svarer til 22,2 % af undersøgelsesområdet. Det hid-

tidige tilsagn udløb den 31. august 2014.  Arealet ejes af Esbjerg Kommune, men det er forpagteren, der 

har været tilsagnshaver.  

Ovennævnte tilskudsordninger, der i 2014 dækkede 43,7 % af undersøgelsesområdet,  ydes under Landdi-

striktsprogrammet, hvis hidtidige programperiode udløb i 2013. Der er endnu ikke vedtaget et nyt program 

for perioden 2014-19, men det forventes vedtaget inden udgangen af 2014. Det forventes, at der fortsat vil 

være mulighed for at opnå tilsagn til pleje af græs- og naturarealer. Satserne for tilskud i 2015 forventes at 

udgøre 1650 kr./ha/år, såfremt man forpligtiger sig til, at arealerne afgræsses, eller 850 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, forventes tilskuddet at udgør 2600 kr./ha/år4, såfremt man forpligtiger sig til, 

                                                           
4
 Satsen er i det nye landdistriktsprogram foreslået hævet til 2600 kr./ha/år 
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at arealerne afgræsses eller 1050 kr./ha/år5, såfremt man alene forpligtiger sig til at slå slæt på arealerne 

(med mulighed for afgræsning).  

2.4.  Ejendomsstrukturen 

2.4.1.  Ejendomsstørrelser og beliggenhed 

Undersøgelsesområdet udgør 55,8 ha.  Hovedparten af jorden, 34,7 ha, ejes af Esbjerg Kommune. Det dre-

jer sig om jord, der hører ind under Myrtuegård, der anvendes af kommunen som natur- og kulturformid-

lingscenter. Kommunens jord er bortforpagtet til to forskellige landmænd. Det øvrige jord tilhører 3 forskel-

lige landbrugsejendomme. 

Tabel 2 Ejendomsstruktur i undersøgelsesområde Ho Bugt ved Myrtue 

Ejer Hektar 

Esbjerg Kommune 34,7 
Karl Andreas Christiansen 10,0 
Marianne Kirk Nielsen og Peter Hvid Nielsen 6,4 
Ole Ingrish 4,4 
Veje m.v. 0,3 
I alt 55,8  

 
Figur 5 Ejerforhold 

 

2.4.3.  Arealanvendelse 

Hele arealet i undersøgelsesområdet ligger som vedvarende græs, og der er således ingen omdriftsarealer 

inden for området. Af det totale areal på 55,8, ha blev 40,1 ha anmeldt i Fællesskemaet i 2013. Det svarer 

til 71,9 % af arealet. Af det samlede areal er 42,7 % anmeldt som MVJ-græs, 14,0 % af arealet er anmeldt 

som permanent græs mens resten, 15,2 % af arealet, er anmeldt uden angivelse af afgrødekode. 

                                                           
5
 Satsen er i det nye landdistriktsprogram foreslået hævet til 1050 kr./ha/år 
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Tabel 3. Anmeldt arealanvendelse i Fællesskema 2013. Kilde: NaturErhvervstyrelsen   

Afgrøde Hektar Procent af undersøgelsesområdet 

Permanent græs 7,8 14,0 
Miljøgræs, MVJ-tilsagn 23,8 42,7 
Uden dyrkningskode 8,5 15,2 
Ikke anmeldt 15,7 28,1 
I alt 55,8 100,0 

 

 
Figur 6 Arealanvendelse, kilde: NaturErhvervstyrelsen 

 

3. PROJEKTET 

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

sesområde F 49 Engarealer ved Ho Bugt. Et af virkemidlerne i planen er, at genskabe mere naturlige vand-

standsforhold, til sikring af gunstig bevaringsstatus for nogle af de udpegede arter. 

3.2.  Projektindhold  
På baggrund af den teknisk/biologisk forundersøgelser af området, anbefaler Orbicon følgende6: 

 Der bør gennemføres et projekt, som er afgrænset til den sydvestlige del af undersøgelsesområdet 

ved Myrthue Enge, hvor der ikke er naturlig hydrologi i dag.  

 

 Ved den eksisterende afløbsgrøft monteres der før betonrøret et stemmeværk, der hæver bundko-

ten fra 1,20 m DVR 90 til 1,80 m DVR 90, dvs. 60 cm (figur 1.3). Stemmeværket monteres med 

                                                           
6
 Ho Bugt ved Myrthue - Etablering af naturlig hydrologi, Orbicon Oktober 2014 
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skodder, der i forbindelse med store oversvømmelser fra Ho Bugt kan afmonteres midlertidigt for 

at afvande området hurtigere.  

 

 Der udlægges  et 20 cm tykt lag stabilgrus på en 275 meter lang strækning af grusvejen. Dermed af-

værges de periodevise oversvømmelser af vejen, der allerede i dag forekommer og som ville for-

øges med en stigende grundvandsstand, der forventes at udgøre 5-10 cm. 

 

 Engvandingsanlægget bevares af hensyn til kulturhistorien og Myrthuegårds undervisning, men an-

vendes ikke som en del af hydrologiprojektet. Det skyldes, at indpumpning ikke kan betragtes som 

naturlig hydrologi. Desuden tilfører anlægget næringsrigt vand fra Varde Å, hvilket ikke understøt-

ter naturtypen og udpegningsgrundlaget. 

 

 Hvis projektet for naturlig hydrologi realiseres, bør det sammenkædes med initiativer for fortsat 

pleje, der sikrer, at vegetationen på arealerne forbliver lav. Lav vegetation og dermed frit udsyn er 

af lige så stor betydning for fuglene som forekomsten af frit vandspejl. Græsningen i den sydøstlige 

del af det påvirkede område ved Myrthue Enge bør af hensyn til engsnarre og på grund af høj 

grundvandstand fremover først påbegyndes i juli. 

 
Projektområdet reduceres således til alene at omfatte arealer, der alene ejes af en lodsejer: Esbjerg Kom-

mune. 

 

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, for græsarealer 1800 

kr./ha/år og for omdriftsarealer udgør tilskuddet 3500 kr./ha/år. Det er ikke i alle tilfælde, at det fulde til-

skud kommer til udbetaling. Det skyldes EU´s udbetalingsloft for udbetaling inden for Landdistriktspro-

grammet. Udbetalingsloftet udgør årligt 450 euro/ha/år eller ca. 3350 kr./ha/år for græsarealer og 600 

euro/ha/år eller ca. 4470 kr./ha/år for omdriftsarealer. Vedvarende græsarealer, der i forvejen modtager 

tilskud til pleje af arealerne, kan opnå et forøget tilskud på 1700 kr./ha/år. Omdriftsarealer, der ikke i dag 

får MVJ-tilskud, kan opnå et forøget tilskud på 4470 kr./ha/år. I de tilfælde, hvor der til arealet i forvejen 

ydes tilskud til pleje af arealet, vil mertilskuddet udgøre 2820 kr./ha/år, som det fremgår af tabel 4. For 

naturarealer udgør tilskuddet 300 kr./ha/år. Hvis naturarealet omfattes af et tilsagn om pleje af arealet 

udgør tilskuddet 2900 kr./ha/år. Det skal bemærkes, at tilskuddene til pleje af arealerne kun ydes for en 5-

årig periode. 
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Tabel 4. Forventede tilskudsmuligheder ved at deltage i et hydrologiprojekt  2015(kr./ha/år) 

  Vedvarende græsarealer  Omdriftsarealer Naturarealer 

  Nudrift:  Nudrift:  Nudrift: Hy-
drolo-
gipro-
jekt: 

  Ordning Til-
sagns-
perio-
de 

Sats kr. Græs 
med 
MVJ-

tilsagn 

Græs 
uden 
MVJ-

tilsagn 

Hy-
dro-
logi 
pro-
jekt 

Græs 
med 
MVJ 

Korn 
eller 
græs 
uden 
MVJ 

Hy-
dro-
logi 
pro-
jekt 

Med 
MVJ-

til-
sagn 

Uden 
MVJ-

til-
sagn 

 

La
n

d
b

ru
gs

st
ø

tt
e

 

Grundbetaling Årligt 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286    

Grønne krav Årligt 604 604 604 604 604 604 604    

Fastholdelse af vådområde 20 år 
1800/ 
3500  

 1800 
 

 3500   300 

La
n

d
d

is
tr

ik
ts

st
ø

tt
e Pleje af græs- og naturarealer7 5-årigt 

tilsagn 
1650/ 
2600 

1650  1650 1650  1650 2600  2600 

LDP-støtte i alt 
  

1650  3450 1650  5150 2600  2900 

Udbetalingsloft LDP 
 

3350/ 
4470 

3350 3350 3350 4470 4470 4470 3350 3350 3350 

LDP i alt 
  

1650 0 3350 1650 0 4470 2600 0 2900 

Tilskud i alt  
 

3540 1890 5240 3540 1890 6360 0  2900 

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

  

3350 
1700 

  4470  
2820 

 

  2900 
300 

 

   

 

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 servitut-

ten.  

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

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

ten:  

 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 di-

spensere 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.  

                                                           
7
 Tilskudssatsen ved forpligtigelse til slæt udgør 850 kr./ha/år for arealer der modtager grundbetaling og 1050 

kr./ha/år for arealer uden grundbetaling 
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 Arealerne må ikke omlægges.  

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

hvervstyrelsen 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. NaturEr-

hvervstyrelsen 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 nær-

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

kendtgørelse 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 projektom-

rådet i forbindelse med målinger af effekten af projektet på naturen, herunder til at udtage prøver.  

4.  LODSEJERINTERESSEN 
Resultatet af den teknisk/biologiske forundersøgelse viser, at der i den østlige del af undersøgelsesområdet 

allerede i dag, eksisterer naturlige vandstandsforhold. Orbicons forslag til et projekt, er derfor reduceret til 

et område på 12,4 ha, der ligger i den sydvestlige del af undersøgelsesområdet. Dette areal ejes i sin helhed 

af Esbjerg Kommune. På et møde på Myrtuegård den 26. september 2014, gav Esbjerg Kommune accept af, 

at de private lodsejere i undersøgelsesområdet, ikke skulle inddrages i de ejendomsmæssige forundersø-

gelser. Det er således alene Esbjerg Kommune, ved Vej og Park, der er blevet interviewet.  

Interviewet med Vej og Park ved Arnold Mikkelsen, er gennemført onsdag den 29. oktober på Esbjerg Råd-

hus.  

Arealerne er erhvervet sammen med Myrtuegård af Esbjerg kommune i 1990. Myrtuegård anvendes som 

natur- og formidlingscenter. Landbrugsjorden er bortforpagtet til to forskellige forpagtere. Kommunen er 

ikke involveret i hjemtagning af EU-støtte, hverken arealstøtte eller miljøstøtte. Såfremt der gennemføres 

et projekt, der udløser støtte i 20 år til fastholdelse af ændrede vandstandsforhold, vil kommunen overlade 

det til forpagterne at hjemtage støtten og evt. i den forbindelse, at regulere forpagtningsafgiften.  

Vej og Park ønsker ved sin administration af arealer, at fremme forholdene for naturen i området, gennem 

naturpleje med afgræsning. Der blev udtrykt betænkelighed ved, om arealerne i tilstrækkeligt omfang kan 

afgræsses, når vandstanden stiger.  

Vej og Park udtrykte på kommunens vegne positiv interesse for gennemførelse af det foreslåede projekt. 
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5.    SAMMENFATNING OG KONKLUSION 
Undersøgelsesområdet udgør et areal på 55,8 ha, fordelt på 4 ejendomme. Heraf tre landbrugsejendomme 

i privat eje og en ejet af Esbjerg Kommune. De teknisk/biologiske forundersøgelser viser, at der eksisterer 

naturlige vandstandsforhold på den østlige del af undersøgelsesområdet, og at et projekt således kan redu-

ceres til et areal på 12,4 ha på den sydøstlige del af undersøgelsesområdet. Dette område ejes i sin helhed 

af Esbjerg Kommune, der har udtrykt positiv interesse for at projektet etableres. 

6.    BEHOV FOR RESERVATION AF TILSKUDSMIDLER 
Kompensationen for at indgå i projekt om ændret vandstandsforhold består i, at lodsejerne, gennem til-

skudsordningen "Natura 2000-projekter - Etablering af naturlige vandstandsforhold", kan søge om et årligt 

tilskud i 20 år. Tilskuddet udgør 1800 kr./ha/år for græsareal.  

Behovet for reservation af tilskudsmidler fremgår af tabel 5. 

 

Tabel 5 Behov for reservation af tilskudsmidler til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold 

Arealtype Areal Årligt tilskud Samlet tilskud i 20 år 

Græsareal 12,4 ha 1.800 kr. 446.400 kr. 
Samlet tilskud   446.400 kr. 
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