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1 SAMMENFATNING 

Formålet med projektet er at sikre de rette betingelser for strandengene (gunstig bevaringsstatus) 
og især engfugle i Ho Bugt ved Myrthue. Ifølge statens kortlægning er områdets engfugle truet af 
unaturligt lave vandstandsforhold.   
 
Undersøgelsesområdet, som ligger på sydsiden af Ho Bugt langs udløbet af Varde Å i Esbjerg 
Kommune, er en del af Natura 2000-område nr. 89 ”Vadehavet”, der blandt andet omfatter fuglebe-
skyttelsesområdet nr. 49 ”Engarealer ved Ho Bugt”, se figur 1.1. 
 
Naturstyrelsen har i 2011 udarbejdet en Natura 2000-plan for området for perioden 2010-2015, 
herunder en delplan for fuglebeskyttelsesområde F49. Natura 2000-planen peger på, at et virke-
middel til at sikre gunstig bevaringsstatus for nogle af de udpegede arter og naturtyper er genska-
belse af mere naturlige vandstandsforhold (naturlig hydrologi) på strandengene.  
 
 

 
Figur 1.1: Natura 2000-område nr. 89 ”Vadehavet” med placering af undersøgelsesområdet Ho Bugt ved Myrthue markeret 
med blå ring 
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Indsatsen skal bidrage til at opfylde målsætningen om gunstig bevaringsstatus for strandengene og 
for ynglefuglene blåhals, hedehøg og engsnarre samt trækfuglen klyde. Samtidig er det et ønske, 
at strandengene i et vist omfang stadig kan afgræsses og/eller at der kan tages høslæt om somme-
ren for at hindre tilgroning. 
 
Den geografiske placering af undersøgelsesområdet fremgår af figur 1.2. Undersøgelsesområdet 
er 55,8 ha, hvoraf 34,0 ha udpeget til etablering af naturlig hydrologi. Området er et lysåbent, græs-
domineret strandengsområde. Det benyttes til græsning og høslæt. Størstedelen af området er ejet 
af Esbjerg Kommune og bruges formidlingsmæssigt af Natur- og Kulturcenter Myrthuegård. Mod 
nord afgrænses området af Ho Bugt. I den vestlige del af området har der tidligere været anlagt et 
engvandingssystem, der i 2005 blev retableret med dispensation fra Ribe Amt. Engvandingssyste-
met er pt. ude af drift. Projektområdet er med i Landbrugs- og miljøprojektet ”Operation Engsnarre”.  
 
Der er ingen offentlige vandløb i undersøgelsesområdet men flere private grøfter, der afvander 
især den vestlige del af undersøgelsesområdet ved Myrthue, hvor der også er rester af fordelings-
kanalerne fra det oprindelige engvandingsanlæg. Afløbet fra området ved Myrthue sker gennem en 
central grøft fra et betonrør og videre ud i Ho Bugt.  
 

 
Figur 1.2: Undersøgelsesområdets beliggenhed ved udløbet af Varde Å 



      Ho Bugt ved Myrthue – etablering af naturlig hydrologi 
 

8 
 

 
På strandengene findes naturlige strandvolde og delvist menneskeskabte diger ud mod Ho Bugt. 
Strandengen oversvømmes op til 1-2 gange om året i forbindelse med stormvejr. Da strandengen 
ligger tæt på Varde Ås udløb i Ho Bugt, er bugtens saltkoncentration påvirket af tilførslen af fersk å-
vand. Det betyder, at saltpåvirkningen på størstedelen af strandengen er begrænset. Vegetationen 
er da også domineret af arter, der er tilknyttet fersk eng og overdrev. Strandengen har moderat til-
stand og opfylder dermed ikke målsætningen i Natura 2000-planen om gunstig bevaringsstatus.  
 
Undersøgelsesområdet huser en del almindeligt forekommende engfuglearter, især i træktiden. 
Hedehøg er observeret enkelte gange, men ikke som ynglefugl. Engsnarre er aldrig observeret i 
undersøgelsesområdet, mens blåhals er observeret som ynglefugl med to par, dog ikke siden 
2005. Klyde ses ofte i store flokke, men typisk på vadefladerne i Ho Bugt og sjældnere på strand-
engene i undersøgelsesområdet. En af årsagerne til, at fuglearterne på udpegningsgrundlaget ikke 
har gunstig bevaringsstatus, er unaturlig hydrologi. Det gælder især for engsnarre. 
 
 
Anbefalinger 
 
På baggrund af forundersøgelsen gives følgende anbefalinger omkring etablering af naturlig hydro-
logi på engen ved Ho Bugt: 
 

 Der bør gennemføres et projekt, som er afgrænset til den sydøstlige del af undersøgelses-
området ved Myrthue Enge, hvor der ikke er naturlig hydrologi i dag.  
 

 Ved den eksisterende afløbsgrøft monteres der før betonrøret et stemmeværk, der hæver 
bundkoten fra 1,20 m DVR 90 til 1,80 m DVR 90, dvs. 60 cm (figur 1.3). Stemmeværket 
monteres med skodder, der i forbindelse med store oversvømmelser fra Ho Bugt kan af-
monteres midlertidigt for at afvande området hurtigere.  
 

 Beregninger viser, at grundvandstanden ved grusvejen fra Myrthuegaard stiger 5-10 cm. 
Da der i dag meldes om periodevis oversvømmelse af vejen bør den hæves 20 cm på en 
en 275 m lang strækning ved udlægning af stabilgrus. 
 

 Engvandingsanlægget kan bevares af hensyn til kulturhistorien og Myrthuegårds undervis-
ning, men anvendes 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 understøtter 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 der-
med 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. 
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Figur 1.3:  Eksempelskitse for stemmeværkets opbygning og dimensioner. 

 
Konsekvenser 
En realisering af projektet vil medføre, at grundvandstanden bliver højere og udbredelsen af søer 
væsentligt større end i dag om vinteren og foråret. Området ved Myrthue Enge vil generelt fremstå 
meget vådt om vinteren med vand på terræn eller terrænnært de fleste steder. I perioden april til 
juni vil grundvandet således stå ca. 25 cm højere end i dag. I maj-juni, midt i fuglenes yngleperi-
ode, vil der opstå større områder med lavvandede søer og et større areal med afvandingsklasserne 
”sump” (grundvandstand på 0-25 cm under terræn) og ”våd eng” (grundvandstand på 25-50 cm un-
der terræn), figur 1.4. 
 
I perioden juli-september er der i dag sødannelse i den vestlige del af undersøgelsesområdet og på 
sydsiden af grusvejen fra Myrthuegård. I den fremtidige situation vil søarealet være næsten uæn-
dret, men generelt vil der opstå flere områder med ”sump” og ”våd eng” end i dag. I særligt våde 
somre vil søarealet dog være betydelig større end i dag.  
 
Områder med ”våd eng” og ”fugtig eng” svarende til en grundvandstand på 25-75 cm under terræn 
vil kunne afgræsses af kvæg, mens afvandingsklassen ”sump” muligvis kan afgræsses, afhængigt 
af de lokale forhold. Projektet vil give betydeligt mere åbent vand og sjapvand til gavn for engfug-
lene, men det vil samtidig være muligt at afgræsse de nordlige dele af det påvirkede område det 
meste af året. Den sydlige og mest våde del af det påvirkede område vil kunne afgræsses i sen-
sommeren i de fleste år. Arealet, hvor afvandingsforholdene ændres (”påvirket område” på figur 
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1.4), udgør i alt 12,4 ha. Den øvrige del af undersøgelsesområdet vurderes at have naturlig hydro-
logi i dag, og her er der ikke behov eller mulighed for en indsats. 
 

 
Figur 1.4: Afvandingsklasser (grundvandstand under terræn) under fremtidige forhold i undersøgelsesområdet i juni. Kun 
det sydvestlige del af undersøgelsesområdet ved Myrthue Enge påvirkes. 

Omfanget af tekniske anlæg inden for undersøgelsesområdet er meget begrænset. El- og teleled-
ninger i området vil ikke blive påvirket, og der bliver ikke behov for afværgeforanstaltninger som 
følge af projektet. Grusvejen fra Myrthuegård ud i den sydlige del af Myrthue Enge forventes ikke at 
blive påvirket af projektet, men der kan med tiden blive behov for en forstærkning af vejen med sta-
bilgrus. 
 
Ingen boliger vil blive udsat for en stigning i grundvandstanden som følge af projektet. 
 
De mere fugtige forhold i området ved Myrthue Enge kan skabe flere og større områder med lav-
vandede søer og frie vandspejl, der kan opretholdes længere hen over sommeren.  Dermed for-
bedres områdets værdi som yngle- og fourageringsområde for blåhals, hedehøg og engsnarre og 
mange andre af de engfugle, der jævnligt ses i yngletiden eller på træk. Også ænder og gæs for-
ventes at forekomme hyppigere i området. Derimod forventes projektet ikke at forbedre vilkårene 
for klyde, da den hovedsagelig færdes på vaderne i Ho Bugt uden for undersøgelsesområdet. 
 
Det vurderes, at projekterne ikke påvirker særligt beskyttelseskrævende arter (bilag IV arter). 
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2 INDLEDNING OG BAGGRUND 

Undersøgelsesområdet er beliggende på sydsiden af Varde Å ved åens udløb i Ho Bugt. Undersø-
gelsesområdet er en del af Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet, figur 2.1. Naturstyrelsen har i 
2011 udarbejdet en Natura 2000-plan for området for perioden 2010-2015, herunder en delplan for 
fuglebeskyttelsesområde F49 – Engarealer ved Ho Bugt (Naturstyrelsen, 2011). I december 2013 
har Naturstyrelsen offentliggjort en basisanalyse (2015-21) for Natura 2000-området. 
 
Fuglebeskyttelsesområde F49 er beliggende i Esbjerg og Varde Kommuner.  På baggrund af Na-
tura 2000-planen skal Esbjerg Kommune i samarbejde med Varde Kommune udarbejde en Natura 
2000-handleplan. Forslaget til handleplanen for delplanen for fuglebeskyttelsesområde F49 Eng-
arealer ved Ho Bugt har været i offentlig høring i perioden 8. juni 2012 – 3. august 2012, og kom-
munerne har udgivet den endelige handleplan i 2012 (Esbjerg Kommune, 2012). 
 

 
Figur 2.1: Natura 2000-område nr. 89 ”Vadehavet” med blå markering af undersøgelsesområdet ved Ho Bugt. 

Natura 2000-planen og Natura 2000-handleplanen peger begge på, at et virkemiddel til at sikre 
gunstig bevaringsstatus for nogle af de udpegede arter og for naturtypen strandeng er genskabelse 
af naturlig hydrologi. Af kommunernes Natura 2000-handleplan fremgår det, at der skønnes at 
være behov for forbedring af den naturlige hydrologi på engarealerne ved Ho Bugt. 
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På den baggrund har Esbjerg Kommune ønsket at afdække mulighederne for at skabe naturlige 
hydrologiske forhold inden for området lang sydsiden af Varde Ås udløb i Ho Bugt. Formålet er at 
forbedre forholdene for udpegede arter i fuglebeskyttelsesområdet F49 – Engarealer ved Ho Bugt. 
Der er gennem tilskudsordningen ”Natura 2000-projekter – Etablering af naturlige vandstandsfor-
hold” bevilget midler til en forundersøgelse af mulighederne for etablering af naturlig hydrologi. 
 

 
Figur 2.2: Udsigten ind over undersøgelsesområdets vestlige del med Ho Bugt i baggrunden. 
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3 EKSISTERENDE FORHOLD 

3.1 Undersøgelsesområdet 

Undersøgelsesområdet er beliggende langs den nordlige bred af Varde Å ved udløbet i Ho Bugt. 
Undersøgelsesområdet, der har en størrelse på 55,8 ha, fremgår af figur 3.1.1. Af de 55,8 ha er 
34,0 ha udpeget til etablering af naturlig hydrologi. 21.3 ha af undersøgelsesområdet er privat ejet 
og 34,5 ha er offentligt ejede. 
 
Området er et lysåbent, græsdomineret område. Det benyttes til græsning og høslæt. Størstedelen 
af området er ejet af Esbjerg Kommune og bruges formidlingsmæssigt af Natur- og Kulturcenter 
Myrthuegård. Mod nord afgrænses området af Ho Bugt. I den vestlige del af området har der tidli-
gere været anlagt et engvandingssystem, der i 2005 blev retableret med dispensation fra Ribe Amt. 
Engvandingssystemet er pt. ude af drift.  
 

 
Figur 3.1.1: Undersøgelsesområdets beliggenhed ved udløbet af Varde Å i Ho Bugt ved Myrthue og Kravnsø Mark 
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Projektområdet er med i Landbrugs- og miljøprojektet ”Operation Engsnarre”. ”Operation Eng-
snarre” blev iværksat i 1998. Formålet med projektet er at forbedre miljø- og naturforholdene i om-
rådet ved Ho Bugt og Varde Ådal samtidig med, at der opretholdes en landbrugsmæssig udnyttelse 
af engarealerne. Projektet startede som et samarbejde mellem Sydvestjysk Landboforening Varde, 
Vardeegnens Familielandbrug, Direktoratet for FødevareErhverv, Skov- og Naturstyrelsen og Ribe 
Amt. Som symbol for projektet blev engsnarren valgt, da denne meget sjældne ynglefugl netop 
kræver engområder med en ekstensiv og skånsom drift. 
 
Før projektet rummede området et artsfattigt og kulturpåvirket dyre- og planteliv. Den intensive 
landbrugsdrift siden 1970’erne med dyrkning af græs til produktion af grøntpiller har præget områ-
det frem til projektets start. Det var primært indførelsen af en mere effektiv afvanding, brugen af 
kunstgødning samt en tidlig og hyppig slåning af græsset, der forringede forholdene for dyre- og 
plantelivet. Bl.a. var tilbagegangen i fuglebestanden tydelig, og typiske engarter som engsnarre, 
brushane og stor kobbersneppe ynglede ikke længere i området. For at vende billedet blev der i 
projektområdet foretaget en vandstandshævning og en ekstensivering af driften på engarealerne. 
Eftersom engarealerne er privatejede, blev der indgået frivillige MVJ-aftaler med de berørte lods-
ejere i forbindelse med igangsættelse af de ændrede driftsbetingelser.  
 
Inden for de senere år er der genskabt et engvandingsanlæg, hvor vand fra Varde Å indpumpes og 
fordeles ud i engområdet via et grøftesystem. Engvandingen foretages især i den tørre periode 
sidst på sommeren og ofte i forbindelse med undervisning på Myrthuegård. 
 
 
3.2 Hydrologiske forhold 

Afvandingen inden for undersøgelsesområdet foregår via grøfter af større eller mindre karakter. 
Den største afvandingsgrøft leder vandet fra søen i det vestlige område ud i bugten. Undersøgel-
sesområdet gennemskæres ingen steder af vandløb eller grøfter fra oplandet.  
 
De hydrologiske forhold i grøfterne bestemmes af flere parametre. Således er vandbalance, jord-
bundsforhold og afvandingsforhold alle afgørende for hydrologien på arealerne.  
 
Også vandstanden i Ho Bugt har betydning for vandstanden i vandløbene og dermed grundvands-
standen i undersøgelsesområdet. 
 
Det er disse faktorer, det er nødvendigt at kende for at kunne beskrive nuværende og fremtidige 
afvandingsforhold som følge af projektforslaget med en rimelig præcision.  
 
3.2.1 Vandbalance 
Der er fra DMI indhentet nedbørsoplysninger for Ho Bugt øst for undersøgelsesområdet for perio-
den 1990 til 2010 (begge år inkl.). Den årlige nedbør i dette område er i perioden gennemsnitligt 
946 mm, men den varierer mellem 623 mm (1996) og 1205 mm (1999). 
 
På figur 3.2.1 er vist variationen i månedsnedbøren for området.  
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Figur 3.2.1: Den gennemsnitlige månedsnedbør for undersøgelsesområdet ved Ho Bugt. Med linjerne er vist laveste og hø-
jeste nedbør i den enkelte måned i perioden 1990-2010. 

 
Det ses af figuren, at der generelt falder 50-100 mm nedbør om måneden indenfor undersøgelses-
området med en variation hen over året, hvor der i april-maj falder mindst nedbør, stigende hen 
over sommeren til et maksimum i oktober. Herefter ses en jævnt faldende tendens hen mod april. 
Figuren viser også, at der er betydelig forskel på nedbøren fra år til år i den enkelte måned.. 
 
Fordampningen er mindst om vinteren og højest om sommeren. Ser man på de enkelte måneder 
er der nogen år-til-år-variation, men målt som en samlet årlig fordampning er variationen fra år til år 
ganske beskeden. Den gennemsnitlige årlige fordampning er således 559 mm og varierer mellem 
495 og 620 mm i perioden 1990-2010. 
 
Den årlige nedbørsbalance fremgår af figur 3.2.2. 
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Figur 3.2.2: Månedlig nettonedbør for Ho Bugt 1990-2010 

Det ses af figuren, at der allerede i april måned er nedbørsunderskud for undersøgelsesområdet. 
Underskuddet er størst i maj og fortsætter til og med juli. Der er således gennemsnitligt fire måne-
der om året med nedbørsunderskud i Ho Bugt. Det varierer dog betydeligt fra år til år som følge af 
variationer i nedbør og fordampning. 
 
3.2.2 Jordbundsforhold 
GEUS har i 1999 offentliggjort en landsdækkende jordklassificering, hvor jordartens type og udbre-
delse er bestemt til en dybde på ca. 1 meter. Kortlægningen viser, at jordbunden i undersøgelses-
området er en blanding af marsk og marint sand og ler, figur 3.2.3. 
 
Marskaflejringer er typisk en blanding af sand, organiske aflejringer og aflejringer af klæg (ler- og 
siltholdigt substrat) (Bartholdy & Pedersen, 2009). Der kan derfor i undersøgelsesområdet være 
lag, der kan tilbageholde vand bedre end rent sand, men typisk vil der være stor variation i lagenes 
udstrækning både horisontalt og vertikalt.  
 
Den generelle jordklassificering bør betragtes som vejledende og kun dækkende for den øverste 
meter af jordlaget. 
 
På baggrund af ovenstående er der i de efterfølgende vurderinger af jordbundens evne til at tilba-
geholde vand taget udgangspunkt i, at jordbunden i området er marint sand og ler i den vestlige del 
og marsk i den østlige del af undersøgelsesområdet. 
 



      Ho Bugt ved Myrthue – etablering af naturlig hydrologi 
 

17 
 

Figur 3.2.3: De øvre jordlag i undersøgelsesområdet. GEUS, 1999. 

 
3.3 Arealanvendelsen i undersøgelsesområdet 

Området drives jævnfør den ejendomsmæssige forundersøgelse ekstensivt, da der for arealerne er 
indgået MVJ-aftaler iht. det tidligere omtalte engsnarre-projekt. Store dele af arealerne er allerede i 
dag fugtige. Alle arealer indenfor undersøgelsesområdet er præget af ekstensive driftsformer som 
afgræsning og høslæt og karakteriseres som vedvarende græs i henhold til enkeltbetalingsordnin-
gen. En mindre del af området karakteriseres som natur. 
 
De områder, som ikke afgræsses eller anvendes til høslæt, er groet til i tagrør. I undersøgelsesom-
rådet findes der ikke arealer i omdrift, og der er meddelt MVJ-tilsagn på størstedelen af undersø-
gelsesområdet. For en nærmere beskrivelse af dette henvises til den ejendomsmæssige forunder-
søgelse (Skrumsager, 2014). 
 
Alle arealer drives i dag med forskellige former for græs, en driftsform, der også efter en eventuel 
realisering af projekterne vil være mulig i store dele af undersøgelsesområdet.  
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3.4 Vandløb 

Vandløbene i undersøgelsesområdet fremgår af figur 3.4.1. 
 

 
Figur 3.4.1: Oversigt over offentlige og øvrige vandløb indenfor undersøgelsesområdet. Med mørkeblå streg er vist det of-
fentlige vandløb. Med lyseblå streg er vist øvrige vandløb, som de fremgår af FOT-laget. Med rød streg er vist den ydre af-
grænsning af projektområdet. 

Nærmeste offentlige vandløb er Varde Å, der ligger udenfor undersøgelsesområdet. I selve under-
søgelsesområdet er der registreret nogle mindre, private grøfter. Grøfternes forløb er typisk meget 
reguleret og lige, og de er vedligeholdt i forskellig grad. Grøften i den nordøstlige del af undersø-
gelsesområdet ved Kravnsø Mark afvander kun oplandet ved meget høje vandstande, da vandlø-
bets bund ligger i en lavere kote end afløbet til Varde Å, figur 3.4.2. Af samme grund forekommer 
der jævnligt oversvømmelser af Myrtuevej gennem denne del af projektområdet. 
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Figur 3.4.2:  Gul markering: bundkoter i meter. Blå markering: målte vandspejl (08 sep. 2014). Grøfter i den nordøstlige del 
af undersøgelsesområdet ved Kravnsø Mark. Alle værdier er i mDVR90 

Grøfterne i den vestlige del af undersøgelsesområdet ved Myrthuegård er rester af det oprindelige 
engvandingsanlæg, som er blevet genskabt. Ud over de registrerede grøfter findes der et netværk 
af mindre grøfter, som kan transportere det indpumpede vand rundt i området. Afvandingen af 
denne del af undersøgelsesområdet til Ho Bugt sker via en hovedgrøft gennem et betonrør ca. Ø 
100 cm, figur 3.4.3. Der findes ingen vandløb, der fører overfladevand ind i undersøgelsesområdet, 
men ved ekstremt højvande i Ho Bugt (højere end digerne) løber der brakvand ind i undersøgel-
sesområdet. 
 
Ingen af vandløbene i undersøgelsesområdet har nogen særlig værdi som naturtype eller som le-
vested for organismer med tilknytning til rindende vand. 
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Figur 3.4.3: Udløbsrør fra undersøgelsesområdet. Placeringen af fotos fremgår af pilene på luftfoto 
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Figur 3.4.4: Afløb fra den vestlige del af undersøgelsesområdet til Ho Bugt ved Myrtuegård via en hovedgrøft gennem et 
betonrør. Gule værdier angiver grøfternes bundkote i meter, blå værdier angiver vandspejlskoter d. 8 sep. 2014 og grå vær-
dier angiver topkoter på betonrør. Alle værdier er i kote mDVR90 

   
3.4.1 Dræn 
Der drænes normalt ikke i områder med marskaflejringer, da drænene vil blive stoppet med udva-
skede, fine partikler.  
 
I forbindelse med forundersøgelsen er der for en sikkerheds skyld søgt drænoplysninger i Orbicons 
drænarkiv. Søgningen viste, at der ikke findes dræn i undersøgelsesområdet. Der er ikke kommet 
yderligere oplysninger vedrørende dræn gennem den ejendomsmæssige forundersøgelse (Skrum-
sager, 2014). 
 
Afvanding af arealerne indenfor projektområdet sker således alene via eksisterende åbne grøfter. 
 
 
3.5 Opmåling og højdemodel 

Til brug for opgavens løsning er anvendt en digital højdemodel med et 1,6 m grid. Højdemodellen 
beskriver med stor nøjagtighed terrænets udformning. Modellen kan ses på figur 3.5.1 og er desu-
den vedlagt i bilag 1 i større format. 
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Figur 3.5.1 Højdemodel, der viser terrænkoter i undersøgelsesområdet. 

Inden for undersøgelsesområdet forekommer terrænhøjder på mellem ca. 0,25 m DVR90 og 4,0 m 
DVR90. Det ses, at terrænet skråner betydeligt ned mod undersøgelsesområdet. De laveste area-
ler findes på strandengene langs kysten, hvor der ofte er vand på terræn. Mere centralt i undersø-
gelsesområdet er terrænhøjden 1,5 - 2,0 m DVR 90. Disse arealer anvendes i dag til græsning og 
høslæt. I den sydøstlige del af undersøgelsesområdet findes der 2 lavninger, som er forbundet 
gennem en indsnævring i det lidt højere omgivende terræn, hvilket giver mulighed for vandudveks-
ling mellem lavningerne. Grøfter og de gamle engvandingskanaler i området ved kan erkendes i 
højdemodellen.  
 
  
3.6 Natur 

I dette afsnit beskrives de biologiske forhold i undersøgelsesområdet. Forholdene er beskrevet ud 
fra foreliggende data samt på baggrund af besigtigelser mv. i forbindelse med forundersøgelsen. 
Afsnittet giver dermed en status for områdets nationale og internationale naturbeskyttelsesværdier. 

3.6.1 Beskrivelse af området  
Arealerne er besigtiget af Orbicon i august/september måned 2014, og derudover bygger beskrivel-
sen på tidligere besigtigelser af Esbjerg Kommune (2011) og Naturstyrelsen. 
 
Størstedelen af projektområdet er strandeng, der afgrænses mod Ho Bugt af et lavt sommerdige, 
der forhindrer saltvand i at oversvømme engarealerne. Derfor er vegetationen også ferskvandspå-
virket, og strandengsarter findes primært langs kysten. Der er 2 registrerede søer i projektområdet. 
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Den vestligste sø har via en østgående grøft forbindelse til engvandingssystemet. Desuden findes 
der en lille sø syd for grusvejen ved Myrthue Enge, som er opstået som følge af vejens opdæm-
mende virkning. 
 
Størstedelen af arealet bliver afgræsset af kreaturer, og mindre arealer bliver slået med le i forbin-
delse med naturformidlingsaktiviteter på Myrthuegård. Lang kysten er flere arealer udenfor land-
brugsmæssig drift og derfor tilgroet med tæt tagrørsvegetation.  

Langt størstedelen af området er af Naturstyrelsen kortlagt som strandeng. Derudover er habitatna-
turtyperne tørvelavning og tør hede kortlagt i området. Fersk eng omfattet af naturbeskyttelseslo-
ven er registreret i den nordøstlige del af området. 

3.6.2 National naturbeskyttelse 
Naturtyperne, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af særlige naturtyper, 
fremgår af figur 3.6.1. 
 

 
Figur 3.6.1: Registreringer i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor undersøgelsesområdet 

Som det fremgår af kortet, er størstedelen af undersøgelsesområdet registreret som natur omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3. Langt størstedelen er kortlagt som strandeng, og mindre arealer er 
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kortlagt som fersk eng. Der findes to beskyttede søer i området. Strandengsarealet er kortlagt som 
habitatnaturtypen strandeng og er nærmere beskrevet i afsnit 3.6.4. 
 
Fersk eng 
Nordøstligst i området syd for Myrtuevej er der kortlagt et område med fersk eng. Engen er belig-
gende i en lavning, der afvandes gennem en grøft under vejen. Fugtigbundsarter findes primært 
langs grøften på de lavest liggende arealer. Engen afgræsses af kreaturer og indeholder alminde-
lige naturengsarter som mosebunke, lysesiv, almindelig star, engkarse, gul fladbælg, knæbøjet ræ-
vehale, bidende ranunkel og kryb-hvene. På de mere tørre dele af engen findes engelskgræs, lan-
cet-vejbred, martfrytle og almindelig røllike. Engen er ret næringsrig og indeholder en række mere 
kulturbetingede arter som vild kørvel, mælkebøtte, almindelig hundegræs og ager-tidsel.  
 
3.6.3 Natura 2000-naturtyper 
Engarealerne ved Ho Bugt indgår i Natura 2000-område nr. 89. der omfatter habitatområde H78 og 
fuglebeskyttelsesområde F49, Engarealer ved Ho Bugt. Natura 2000-området har et samlet areal 
på 151.158 ha, og dækker områder i Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner. Delområdet F49 
har et areal på 2.711 ha og er beliggende i Varde og Esbjerg Kommuner.  

I undersøgelsesområdet er der kortlagt forekomst af habitatnaturtypen strandeng, der indgår i ud-
pegningsgrundlaget for habitatområde H78, Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for 
Varde.  

Umiddelbart nordvest for projektområdet er der kortlagt habitatnaturtyperne tør hede og tørvelav-
ning. 

Forekomsten af habitatnaturtyper fremgår af figur 3.6.3. Habitatnaturtyperne skal sikres gunstig be-
varingsstatus, og der ikke må gennemføres aktiviteter, der kan påvirke dem negativt, hverken kvali-
tativt eller arealmæssigt.  
 
3.6.4 Målsætning for naturtyper 
Natura 2000-handleplanen for habitatområder H78 Vadehavet er udarbejdet i et samarbejde mel-
lem Varde, Tønder og Esbjerg Kommuner. Planen indeholder målsætning for arter og naturtyper i 
området. De målsætninger, der er relevante for de naturtyper, der findes i projektområdet, er med-
taget herunder.  
 

- Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på strandeng.  
 

- De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje. De 
karakteristiske, dynamiske naturtyper sikres gennem hensigtsmæssig forvaltning og pleje. 

 
- Invasive arter søges bekæmpet, og deres spredning forebygges så vidt muligt.  
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Figur 3.6.2: Et lavt sommerdige afgrænser strandengen fra havet. Opskyls-bræmmen viser seneste højeste vandstand. 

 
Der gives i det følgende en kortfattet beskrivelse af habitatnaturtyperne, der forekommer inden for 
og i nærheden af undersøgelsesområdet. Beskrivelserne baserer sig på Søgaard et al. (2003), og 
på beskrivelserne på Naturstyrelsens hjemmeside. Data om aktuel tilstand af habitatnaturtyperne 
er hentet på Miljøministeriets GIS-løsning for naturplaner 2011. 
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Figur 3.6.3: Kortlagte habitatnaturtyper i undersøgelsesområdet 

 
Strandeng  
Strandengen oversvømmes op til 1-2 gange om året i forbindelse med stormvejr. Da strandengen 
ligger tæt på Varde Ås udløb i Ho Bugt, er bugtens saltkoncentration påvirket af tilførslen af fersk å-
vand, hvilket betyder at saltpåvirkningen på størstedelen af strandengen er begrænset. Vegetatio-
nen er da også domineret af arter, der er tilknyttet fersk eng og overdrev. På afgræssede arealer 
og arealer med høslæt domineres vegetationen af græsser som mosebunke, rød svingel, alminde-
lig kvik, almindelig hvene og vellugtende gulaks. Hertil kommer indslag af karakteristiske fugtig-
bundsarter som bidende ranunkel, kær-snerre, hunde-viol og gul fladbælg. I fugtige lavninger og 
omkring søerne findes tætte bestande af knæbøjet rævehale og kryb-hvene. På mere tørre arealer 
bl.a. på sommerdiget findes tørbundsarter som liden klokke, håret høgeurt, gul snerre, almindelig 
torskemund, strand-engelskgræs og almindelig røllike. Langs kysten er strandengsarterne mere 
udbredte, og her findes arter som strandarve, strand-vejbred, engelsk kokleare og marehalm. Den 
invasive art rynket rose findes også i området. 
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Figur 3.6.4: På sommerdiget findes strandoverdrev med tørbundsarter som liden klokke og strand-engelskgræs 

 

 

 
Figur 3.6.5: Strandengen afgræsses af højlandskvæg 
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Strandrørsump 
Yderst mod Ho Bugt er en mere saltpåvirket zone, der er uden drift og flere steder domineret af 
tagrør med indslag af arter som stiv kvik, almindelig kvik, strandasters og spydmælde. Botanisk er 
arealerne meget artsfattige og uden den store værdi, men rørskovene kan tjene som ynglelokalitet 
for flere fuglearter i området, bl.a. blåhals. 
 
Hede og tørvelavning 
Arealerne med hede og tørvelavning vest for projektområdet er beliggende i et tidligere råstofom-
råde og ligger så højt i terrænet, at de to naturtyper ikke påvirkes af de ændrede vandstandsforhold 
i projektområdet.  
 
3.6.5 Naturtilstand 
Naturtilstanden i de enkelte områder er vurderet på baggrund af en kortlægning af habitatnaturty-
per fra 2010-2011. Naturtilstandsvurderingen bygger på et artsindeks, der beskriver artssammen-
sætningen på lokaliteten, og et strukturindeks, der beskriver lokalitetens fysiske tilstand i forhold til 
tilgroning, hydrologi m.v. Tilstanden angives på en femdelt skala: 
 
høj (I), god (II), moderat (III), ringe (IV) og dårlig (V). 
 
De to klasser I og II med hhv. høj og god naturtilstand opfylder Habitatdirektivets krav til gunstig be-
varingsstatus for den givne naturtype under forudsætning af, at der foreligger en prognose, der si-
ger, at arealet også i fremtiden vil kunne opretholde den høje eller gode naturtilstand. Naturstil-
standen inden for undersøgelsesområdet fremgår af figur 3.6.6. 
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Figur 3.6.6: Tilstandsklasser for habitatnaturtyper langs Ho Bugt ved Myrthue. 

 
Det ses af figur 3.6.6, at tilstanden af det kystnære strandengsareal er ringe, hvilket skyldes en lav 
artsdiversitet med dominans af tagrør og kun få karakteristiske strandengsarter med et deraf føl-
gende ringe artsindeks. Strukturen er moderat, da der kun i begrænset omfang findes karakteri-
stiske strandengsstrukturer, og da vegetation er høj (15-50 cm) på størstedelen af arealet. Det 
store strandengsareal har en moderat naturtilstand. Artsindekset er ringe, da der kun er få karakte-
ristiske strandengsarter, og plantevæksten er domineret af ret få almindelige arter. På grund af 
græsningsdriften er strukturen god med en overvejende lav vegetationshøjde. Arealet er kun svagt 
påvirket af afvanding.  
 
Den ferske eng er tilstandsvurderet på baggrund af Esbjerg Kommunes besigtigelse af arealet i 
2011. Tilstanden er moderat, da vegetationen består af et begrænset antal almindelige engarter og 
har indslag af kulturarter.  
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3.6.6 Natura 2000 – udpegede arter 
Fuglebeskyttelsesområdet F49 - Engarealer ved Ho Bugt har et samlet areal på 2.711 ha, hvoraf 
det meste er privatejet. Hele området er indeholdt i afgrænsningen for H78.  

Delområdet ligger inden for vandplanområdet Hovedopland Vadehavet. I tabel 3.6.1 er det angivet, 
hvilke arter der udgør udpegningsgrundlaget for F49 Engarealer ved Ho Bugt. Udpegningsgrundla-
get består af fire meget sjældne og fåtallige danske ynglefugle og en enkelt trækfugleart, klyden, 
som også er relativ fåtallig. Udpegningsgrundlaget er i forbindelse med statens kortlægning af Na-
tura 2000-områderne blevet opdateret og har i sommeren 2012 været i offentlig høring. Det har i 
december 2012 ført til udsendelsen af et opdateret udpegningsgrundlag, der er indarbejdet i tabel-
len. Blå kærhøg var tidligere på udpegningsgrundlaget for området, men er ikke medtaget ved den 
seneste opdatering. 

Tabel 3.6.1:  Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område, delområde nr. 49, som undersøgelsesområdet er en del af. 
Opdatering af udpegningsgrundlaget (Naturstyrelsen 2012) er indarbejdet i tabellen. 

Opdateret udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde F49 – Engarealer ved Ho 
Bugt 

Ynglefugle Hedehøg 

Engsnarre 

Blåhals 

Trækfugle 
 

Klyde  

 
Af Natura 2000-planen for F49 Engarealer ved Ho Bugt (Naturstyrelsen, 2011) fremgår følgende 
prognose for bevaringsstatus for de udpegede arter: 

Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for: 

 Ynglefuglen blåhals, som forekommer med stabil eller stigende bestand i området. 

Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 

 Ynglefuglen hedehøg på grund af uhensigtsmæssig landbrugsdrift og prædation. 

 Ynglefuglen engsnarre på grund af uhensigtsmæssig hydrologi, uhensigtsmæssig land-
brugsdrift og tilgroning. 

 Trækfuglen klyde på grund af mangel på egnede fouragerings- og rasteområder. 

3.6.7 Observationer af udpegede fuglearter i projektområdet ved Myrthue enge. 
I tabel 3.6.2 og tabel 3.6.3 ses antallet af ynglepar af og antal observerede trækfugle på udpeg-
ningsgrundlaget optalt i NOVANA-overvågningen i hele fuglebeskyttelsesområdet. 
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Tabel 3.6.2: Trækfugle på udpegningsgrundlaget i F49 Ho Bugt. Trækfuglearten optalt ved NOVANA overvågningen og 
medtager årlige data i perioden 2004- 2009. 

 
Tabel 3.6.3: Ynglefugle på udpegningsgrundlaget i F49 Ho Bugt. Trækfuglearten optalt ved NOVANA overvågningen og 
medtager årlige data i perioden 2004- 2012 

Ynglepar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hedehøg 
(Y) 1 0 0 0 0 0  0  

Engsnarre 
(Y) 1  0     0  

Blåhals (Y)          

 
Observationer af udpegningsarter og andre udvalgte engfuglearter i projektområdet ved Myrthue, 
data fra DOF-basen fremgår af tabel 3.6.4. 
 
Tabel 3.6.4: Observationer af udpegningsarter samt enkelte andre engfuglearter ved Ho Bugt for lokaliteten Myrthue enge, 
data fra DOF-basen. Antallet af fugle, der er vurderet som ynglende i DOF-basen er angivet i parentes. 

Art 
 

Gennemsnit af hvert års maksimum ob-
servation (2004-2014) Kun år med obser-
vationer medtages. 
 
(Samlet antal observationer i perioden 
2004-2014) 

Mindste årsobservation / største 
årsobservation i perioden 2004-
2013 
Ynglende fugle med (fed) 

Fuglearter på udpegningsgrundlaget 

Hedehøg (Y) 1 
(3) 0/1 

Engsnarre (Y) 0 0 

Blåhals (Y) 2 
(1) 

0/2 
(2) (2005) 

Klyde (T) 277 
(42) 1/1400 

Øvrige arter 

Skestork 9,5 
(40) 0/3/25 

Vibe 225 
(88) 

1/900 
(2) 

Rødben 144 
(85) 

20/750 
(2) 

Dobbelt bekkasin 22 
(33) 0/1/70 

Stor kobbersneppe 1,3 
(4) 0/1/2 

Trækfugle 
1992-2009 

1992-
1997 

1998-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Klyde 
0 27 75 45 3 400 44 40 
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3.6.8 Gennemgang af udpegede arter 
I det følgende laves en gennemgang af de udpegede arter i Fuglebeskyttelsesområde Ho Bugt. 
Der gives en beskrivelse af artens krav til levestedet, status for arten lokalt og nationalt samt udvik-
lingstendenser for arten. Gennemgangen baserer sig på artsbeskrivelser på www.naturstyrelsen.dk 
og www.dofbasen.dk.   
 
Hedehøg 
Hedehøg er en trækfugl, som overvintrer i Afrika. Fuglene ankommer til Danmark i maj og trækker 
sydpå igen i august-september. Størstedelen yngler i den sydvestlige del af Jylland, og den danske 
ynglebestand tæller i dag omkring 40 par.  
 
Hedehøg yngler på heder i hedemoser, i klitlandskaber og i marskområder, hvor forekomsten af 
træer er minimal. I stigende grad yngler de også på dyrkede arealer i vinterafgrøder. Føden findes i 
store og åbne udyrkede områder med hede og enge med vedvarende græs. Føden består af små-
gnavere, småfugle, krybdyr og større insekter. Det er vigtigt, at der ikke er forstyrrelser omkring re-
den. 
 
I selve undersøgelsesområde er arten registreret 3 gange ved Myrthue Enge, senest i 2009, dog 
ikke som ynglefugl. 
 
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både 
Bonn- og Bern-konventionen. 
 
Engsnarre 
Engsnarre hører til vandhønsene, og den lever et meget skjult liv i tæt vegetation. Den lever af 
jordlevende insekter og andre hvirvelløse dyr som snegle og regnorm. Den observeres næsten 
udelukkende på hannens natlige parringskald. Danmark ligger i udkanten af artens udbredelses-
område. I 1800 tallet var arten ret almindelig i Danmark, men den er gået kraftigt tilbage i 1900-
årene. I perioden 1977-1997 blev der årligt kun registreret mellem 10 og 30 kaldende hanner. Si-
den er der sket en svag fremgang og især 2003 var et godt engsnarre-år med observation af 500 
hanner på landsplan. Varde Ådal og Ho Bugt har tidligere været ynglested for arten, og iværksæt-
telse af projektet ”Operation Engsnarre” skulle medvirke til, at engsnarren igen blev fast ynglefugl i 
området. Det er dog endnu ikke lykkedes.  
 
Engsnarren er ikke observeret i projektområdet, men er i perioden 2003-2005 observeret i Varde 
ådal med op til 8 kaldende hanner i 2003 og en enkelt han de øvrige år.   
 
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både 
Bonn- og Bern-konventionen. 
 
Blåhals 
Blåhalsen er genindvandret til Danmark for ca. 20 år siden, efter at den har været forsvundet i 100 
år. Den er stadig meget sjælden og findes kun som fast ynglefugl i marskområderne ved Vadeha-
vet. Her lever den i rørskoven langs grøfter og bærmegrave.  
 

http://www.naturstyrelsen.dk/
http://www.dofbasen.dk/
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Blåhalsen er i fremgang, og i 2004 kunne man således høre 88 syngende hanner i marsken. Fra 
Tøndermarsken har den nu bredt sig nordpå til Varde Å og Ho bugt. Blåhalsen lever skjult i rørsko-
ven og kan den lettest opdages, hvis man hører dens sang. Den lever af insekter og edderkopper, 
som den finder på åbne engarealer i tilknytning til vandløb og grøfter. 
 
Blåhals er observeret et enkelt år (2005) i Myrthue Enge med to ynglepar lidt nordøst for selve pro-
jektområdet. Arten er en regelmæssig ynglefugl i Varde Ådal, hvor der næsten hvert år høres 2-3 
syngende hanner, I 2004 endda 7 syngende hanner. Kombinationen af rørskovsbevoksede grøfter 
og afgræssede enge gør projektområdet til et potentielt yngleområde for arten. 
 
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af Bern-
konventionen 
 
Klyde 
Klyden er en trækfugl, der overvintrer i Sydvesteuropa og Afrika. Den ankommer til Danmark i 
marts-april, hvor den yngler ved lavvandede fjordkyster og i laguner, hvor der er åbne enge med 
lav vegetation. Fødesøgning sker på lavt vand, hvor klyden med sit specielle næb sier mudderet for 
bunddyr som børsteorme, krebsdyr og bløddyr.  
 
Den foretrækker at yngle i kolonier på småøer eller på strandenge. Med disse ynglesteder er kly-
den meget følsom overfor høj vandstand, og oversvømmelser kan ofte være årsagen til fejlslagen 
ynglesucces. Desuden er den meget følsom over for forstyrrelser samt prædation fra rovdyr. For 
stor tilgroning med højt græs på strandengene forringer også yngle- og levebetingelserne.  
 
Efter yngleperioden samles kolonierne på fældepladser, især i Vadehavet, hvor klyderne er samlet, 
inden de i september-november trækker til overvintringspladserne i Sydvesteuropa og Afrika. Kly-
den er også meget følsom over for forstyrrelse på fældepladserne. 
 
Klyden blev fredet i Danmark i 1922, og siden da er antallet af ynglende klyder steget markant. I 
perioden 1978-81 optaltes 3.270-4.700 par klyder i Danmark, men bestanden vurderes nu at være i 
svag tilbagegang. Klyde observeres jævnligt ved Myrthue Enge, typisk forår og sensommer, hvor 
flokke på op til 1.400 individer fouragerer i området (formentlig især på stranden i Ho Bugt ud for 
undersøgelsesområdet). Der er ingen observationer af ynglefugle.  
 
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både 
Bonn- og Bern-konventionen. 
 
Øvrige fuglearter 
Ud over ovenstående arter fra fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag anses det for rele-
vant at se på øvrige engfuglearter, der er tilknyttet strandeng og fersk eng. Ifølge DOF-basen 
(2013) er der registreret følgende typiske arter i undersøgelsesområdet: rødben, vibe, dobbeltbek-
kasin og skestork, som alle ses jævnligt og for de to første arters vedkommende ofte i stort antal i 
trækperioden. Stor kobbersneppe ses meget sjældent. Også andre arter af vadefugle som svale-
klire, sortklire, hvidklire, mudderklire, tinksmed og brushane m.fl. ses i området. Rødben og vibe 
har ynglebestande i området med hver 2 ynglepar. Begge arter er typiske eng- og strandengsfugle, 
der har oplevet markant tilbagegang i de seneste 25-30 år. Rørhøg er på udpegningsgrundlaget i 
flere andre fuglebeskyttelsesområder indenfor Natura 2000-området Vadehavet, men ikke i Ho 
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Bugt. Arten observeres jævnligt i området, men ikke som ynglefugl. På Myrthuegård har der i perio-
der været ynglende slørugle i en redekasse, men den sønderjyske bestand er gået kraftigt tilbage i 
de seneste hårde vintre. Sløruglen fouragerer typisk på enge som ved Myrthue. 
 
3.6.9 Bilag IV arter  
Det er sandsynligt, at paddearterne spidssnudet frø og strandtudse findes i området, men der er 
ikke tilgængelige oplysninger om observationer af arterne i området.  
 
Bilag IV omfatter mange arter af flagermus.  En hævning af vandstanden i området kan muligvis 
forbedre området som fødesøgningssted for vandflagermus og evt. andre arter af flagermus. 
 
 
3.7 Tekniske anlæg  

Omfanget af tekniske anlæg inden for undersøgelsesområdet er meget begrænset. I det følgende 
beskrives disse. 
 
3.7.1 Veje og broer mv. 
Der findes kun få veje i undersøgelsesområdet. De er alle markveje, der bruges som adgangsveje 
til arealerne.  
 
Der er en primær markvej som adgangsvej til området, der især anvendes af områdets lodsejere til 
kørsel i forbindelse med drift af arealerne og de mange besøgende på Myrthuegård. 
 
3.7.2 Bygninger 
Alle ejendommene beliggende på Myrtuevej ligger uden for undersøgelsesområdet og har ikke 
bygningsdele, der ligger tæt på den beregnede påvirkningszone i forbindelse med hævning af 
grundvandstanden. Ved Myrthue Enge findes en brønd med pumpe til engvandingsanlæg. Denne 
og selve engvandingsanlægget påvirkes ikke af projektet. 
 
3.7.3 Ledninger 
Der er forespurgt på og indhentet ledningsoplysninger fra Forsyningsselskaber, Esbjerg Kommune 
og teleselskaber. Der er ingen ledninger eller kabler i selve undersøgelsesområdet, men langs 
Myrtuevej findes både telekabler, elkabler og lyslederkabler (figur 3.7.1). Disse påvirkes ikke af 
projektet.   
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Figur 3.7.1: Tekniske anlæg og ledninger i undersøgelsesområdet 

 
 
3.8 Kulturhistoriske fund og elementer 

De kulturhistoriske fund og elementer i undersøgelsesområdet fremgår af figur 3.8.1. Som det ses 
findes der gravhøje i den midterste del af undersøgelsesområdet, men dette område påvirkes ikke 
af projektet. Det samme gælder et hus omgivet af en beskyttelseslinje samt en brolægning nord for 
Myrthuegård. Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger i undersøgelsesområdet. Der ret-
tes dog henvendelse til Sydvestjyske Museer med henblik på en udtalelse om behov for undersø-
gelser, inden projektet eventuelt gennemføres.  
 
Det gamle engvandingsanlæg med rester af fordelingskanaler, der stadig er synlige på luftfoto i 
den østlige del af undersøgelsesområdet, påvirkes ikke. Engvandingsanlæggets pumpebrønd og 
muligheden for at demonstrere anlæggets virkning i undervisningssammenhæng på Myrthuegård 
vil fortsat være til stede. 
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Figur 3.8.1: Kulturhistoriske fund, fredede fortidsminder og beskyttelseslinjer i undersøgelsesområdet  
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4  PROJEKTFORSLAG 

Formålet med projektforslaget er at genskabe naturlig hydrologi i undersøgelsesområdet og der-
med optimere betingelserne for udpegede arter og naturtyper inden for undersøgelsesområdet. I 
den nordøstlige del og den mellemste del af undersøgelsesområdet er der i dag tilnærmelsesvist 
naturlige hydrologiske forhold, og det er ikke relevant eller muligt at gøre disse områder vådere. 
Projektforslaget er derfor koncentreret om den vestligedel af undersøgelsesområdet omkring 
Myrthuegård på Myrthue Enge 
 
Det overordnede virkemiddel, der foreslås anvendt, er at etablere et regulerbart stemmeværk ved 
det nordvestlige rørlagte udløb for derved at skabe et højere grundvandsspejl. Stemmeværket skal 
hæve bundkoten ved rørudløbet fra kote 1,20 m DVR90 til kote 1,80 m DVR90, dvs. 60 cm. I afsnit-
tene nedenfor er anlægstiltaget gennemgået nærmere. 
 
 
4.1 Tiltag og anlægsforhold 

De anlægstiltag, der foreslås gennemført i forbindelse med projektet, er overordnet følgende: 
1. Indledende opmålingsarbejde 
2. Sikring af adgangsveje til det rørlagte udløb 
3. Etablering af stemmeværk ved mundingen af det nordøstlige, rørlagte udløb.  

 
De projekterede ændringer er beskrevet nærmere i afsnit 4.1.1. 

 
4.1.1 Anlæg 
På figur 4.1.1 ses placeringen af det nordøstlige rørudløb, hvorpå der monteres et stemmeværk.  

 
Figur 4.1.1: Placering af rørlagt udløb fra projektområdet, hvorpå stemmeværk skal monteres 



      Ho Bugt ved Myrthue – etablering af naturlig hydrologi 
 

38 
 

Stemmets funktion er at tilbageholde vand fra området, således at der sker en stuvning, og der op-
nås en generelt højere vandstand området. Stemmet monteres på rørudløbet, og der foretages 
nødvendig tætning mellem stemmet og røret. Stemmeværket etableres med mulighed for regule-
ring af overløbskanten ved placering eller fjernelse af 15 cm høje planker, figur 4.1.2. Endvidere 
installeres der en sikkerhedsforanstaltning, som eliminerer risikoen for, at uvedkommende kan ju-
stere på stemmet. 

 

 
Figur 4.1.2: Eksempelskitse for stemmeværkets opbygning og dimensioner 

 
Det anbefales, at stemmet anlægges med beton c-profiler og vedligeholdelsesfrie planker, hvorved 
omkostningerne og vedligeholdelsen af anlægget bliver minimal.  
 
4.1.2 Indledende arbejder 
Adgangen til projektområdet sker fra de nærmeste befæstede veje og bæredygtige markveje i om-
rådet. Vejadgang til den nordlige del af projektområdet, hvori rørudløbet befinder sig, sker via 
Myrtuevej og herfra markveje. 
 
Derudover anvendes de lokale adgangsveje/markveje til fremføring af materialer/maskiner til pro-
jektområderne. 
 
Udvælgelsen af de lokale adgangsveje og interimsveje langs grøfter mv. foretages ved en detail-
projektering, hvor adgangen og færdsel på arealerne også aftales med lodsejerne. Der bliver mu-
ligvis behov for udlægning af køreplader, afhængigt af årstiden. 
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4.1.3 Afværgeforanstaltninger 
I forbindelse med projektet er konsekvenserne af vandstandsstigningen omkring grusvejen i den 
påvirket zone af projektområdet blevet vurderet. Den generelle stigning i grundvandstanden om-
kring grusvejen bliver 5-10 cm, og da Myrthuegaard i dag melder om periodevis oversvømmelse af 
vejen bør denne hæves ved udlægning af stabilgrus. 
 

 
Figur 4.1.3 Område hvorpå der udlægges stabilgrus til afværgelse af oversvømmelse af vej 

Det vurderes at udlægningen af 20 cm stabilgrus over det udsatte område vil fungere som en effek-
tiv afværgelse af de periodevise oversvømmelser. Stabilgruset udlægges på en 275 meter lang 
strækning og tilpasses vejens 2,3 meter brede spor. Den samlet nødvendige mængde af grus vur-
deres at være ca. 130 m3. 
 
4.1.4 Bygninger og ejendomme 
Ejendommene beliggende på Myrtuevej 30 og 38, hhv. matr.nr. 1a og 1c, Myrtue Gade, Hostrup, 
ligger udenfor undersøgelsesområdet.  
 
Ingen af ejendommene vurderes at være i umiddelbar risiko for at blive påvirket af projektet, da 
hævningen af grundvandstandener begrænset og forventeligt mindre end en afvandingsklasse (25 
cm) indenfor det påvirkede område på 12,4 ha, figur 4.1.4. 
 
Alle ejendommene ligger så højt i forhold til påvirkningszonen, at der ikke er behov for nærmere 
undersøgelser af disse og deres afløbsforhold.  
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Figur 4.1.4: Undersøgelsesområdet (rød linje) og påvirkningszonen, altså det område, hvor afvandingen ændres (gul linje).  

 
4.1.5 Sikring af afvandingsforhold 
Der er ingen vandløb, som afvander ind i undersøgelsesområdet, og afvandingen uden for under-
søgelsesområdet ændres ikke.  
 
4.1.6 Afvandingsforhold i grusgrav 
Teoretisk set kunne der være en hydraulisk kontakt mellem strandengen og en grusgrav vest for 
undersøgelsesområdet. Placeringen fremgår af figur 4.1.5. Der er foretaget en modelberegning af 
vandspejlet i den laveste del af grusgraven, som viser, at der ikke sker nogen ændringer. Det ses 
af figur 4.1.5, at den sorte og røde linje i beregningsperioden på 20 år er sammenfaldende. 
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Figur 4.1.5: Undersøgelsesområdet (rød linje), påvirkningszonen, hvor afvandingen ændres (gul linje) og grusgraven (lilla 
linje) 

 
 
Figur 4.1.6: Beregnet vandspejlsgennemsnit for grusgraven i en 20 års periode. 
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5 KONSEKVENSER 

 
5.1 Metode  

Formålet med et projekt i Ho Bugt ved Myrthue er at sikre en højere grundvandstand inden for un-
dersøgelsesområdet til gavn for især udpegede fuglearter og sekundært de udpegede naturtyper 
(strandeng). Ses der særskilt på nogle af fuglearterne er det vigtigt at sikre, at der etableres frie 
vandspejle på arealet, og at disse bevares så langt som muligt hen på sommeren. Samtidig er det 
et ønske, at arealerne stadig kan græsses eller at der kan tages slæt, for at sikre en lav vegetation.  
 
For at beskrive vandspejlenes maksimale udstrækning er der lavet en beskrivelse af, hvordan af-
vandingstilstanden vil være indenfor undersøgelsesområdet, hvis bundkoten i afløbet ved betonrø-
ret hæves 60 cm. Beskrivelsen er lavet ved at sammenligne højdeforskellen mellem terrænet  
indenfor det enkelte delopland og den ønskede opstemningshøjde. Derved kan arealernes fremti-
dige grundvandstand beskrives med relevante afvandingsklasser. Disse findes i bilag 4.  
 
Som supplement til denne beskrivelse er der lavet en modelberegning, der angiver den årlige vari-
ation i grundvandstanden og dermed også afvandingsdybderne.  
 
En nærmere beskrivelse af den anvendte metode findes i bilag 2.  
 
Resultaterne af modelberegningerne er en række kort, der viser, hvordan grundvandstanden æn-
drer sig fra måned til måned i 25 X 25 m grids. Da der er stor år til år variation for den enkelte må-
ned, er der for hver af månederne vist det tørreste år, det gennemsnitlige år og det vådeste år. Det 
bemærkes, at situationerne i det tørreste og vådeste år er teoretiske, da der for hver enkelt grid er 
fundet den hhv. tørreste og vådeste situation, og det er derfor summen af disse grids, der har dan-
net kortene. 
 
Til sammenligning er der udarbejdet tilsvarende kort, som viser variationen i grundvandstanden i 
dag (eksisterende forhold). Disse findes i bilag 3.  
 
 
5.2 Afvandingsmæssige konsekvenser for undersøgelsesområdet 

Som det fremgår af afsnit 5.1 er der gennemført en analyse af, hvordan grundvandstanden udvikler 
sig i undersøgelsesområdet hen over året.  
 
Modelberegningerne viser, at grundvandstanden i en gennemsnitssituation vil være uændret i den 
nordøstlige og midterste del af undersøgelsesområdet, hvor grundet typisk står 0-25 cm under ter-
ræn (svarende til afvandingsklassen ”sump”) med lavtliggende områder, hvor der er sødannelse, 
figur 5.2.1a. Sådan vil det også være i fremtiden, fordi projektet ikke ændrer afvandningen i disse 
dele af undersøgelsesområdet.  
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Figur 5.2.1a (øverste figur): Eksisterende afvandingsklasser i undersøgelsesområdet i februar 

Figur 5.2.1b (nederste figur): Fremtidige afvandingsklasser i undersøgelsesområdet i februar 
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Som det fremgår af figur 5.2.1b, som viser de fremtidige forhold om vinteren, når afløbskoten er 
hævet 60 cm, er det påvirkede område afgrænset til arealerne i den sydvestlige del af undersøgel-
sesområdet ved Myrthue Enge. Her er der under de nuværende forhold også afvandingsklassen 
”sump” og sødannelse i de laveste områder.  
 
I den fremtidige tilstand vil grundvandstanden være højere og udbredelsen af søer væsentligt 
større end i dag om foråret. Området vil generelt fremstå meget vådt med vand på terræn eller ter-
rænnært de fleste steder. I perioden april til juni er der således stadig en afvandingsklasse (25 cm) 
til forskel mellem de eksisterende og fremtidige forhold. I maj-juni midt i fuglenes yngleperiode vil 
der opstå større områder med åbent vand og en større arealandel med ”sump” og en grundvands-
tand på 25-50 cm under terræn (”våd eng”).  
 
I juli-september er der i dag sødannelse i den vestlige del af undersøgelsesområdet og på sydsi-
den af grusvejen fra Myrthuegård. I den fremtidige situation vil denne sødannelse være næsten 
den samme som i dag, men generelt vil der være flere områder med ”sump” og ”våd eng” end i 
dag, jf. figur 5.2.2a og 5.2.2b. I særligt våde somre vil sødannelsen dog være betydelig større om 
sommeren end i dag.  
 
Områder med ”våd eng” og ”fugtig eng” svarende til en grundvandstand på 25-75 cm under terræn 
vil kunne afgræsses af kvæg, mens afvandingsklassen ”sump” muligvis kan afgræsses, afhængigt 
af de lokale forhold. Projektet vil give betydelig mere åbent vand og sjapvand til gavn for engfug-
lene, men det vil samtidig være muligt at afgræsse de nordlige dele af det påvirkede område det 
meste af året. Det sydlige og mest våde del af det påvirkede område vil kunne afgræsses i sen-
sommeren i år med gennemsnitsnedbør og i nedbørsfattige perioder. 
 
Arealet, hvor afvandingsforholdene ændres, udgør i alt 12,4 ha. Den øvrige del af undersøgelses-
området vurderes at have naturlig hydrologi i dag, hvorfor der ikke er behov for en indsats. 
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Figur 5.2.2a (øverste figur): Eksisterende afvandingsklasser i undersøgelsesområdet i juni 

Figur 5.2.2b (nederste figur): Fremtidige afvandingsklasser i undersøgelsesområdet i juni 
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5.3    Konsekvenser for habitatnaturtyper 

Der er kortlagt én habitatnaturtype (strandeng) inden for undersøgelsesområdet, jf. afsnit 3.6.3. 
Denne naturtype skal sikres en gunstig bevaringsstatus, og der må således ikke gennemføres akti-
viteter, der kan påvirke den negativt. 
 
En hævning af vandstanden vil påvirke naturtypen strandeng. 
 
Det fremgår af de hydrologiske modeller, at de lavest liggende områder bliver mere våde, specielt 
om vinteren og i foråret. Det er samtidig i de lavest liggende partier, hvor tagrør er mest udbredt. 
Der er derfor fare for, at en højere vandstand kan fremme udbredelsen af tagrør på bekostning af 
en mere varieret strandengsvegetation. Imidlertid er der som nævnt peget på udtørring som en af 
truslerne for naturtypen strandeng, hvilket taler for at gøre arealerne mere våde end i dag ved at 
genskabe de naturlige hydrologiske forhold. 
 
Hvis arealerne afgræsses, eller der jævnligt tages høslæt, kan tagrørsbevoksningen holdes nede. 
Det er derfor vigtigt, at arealerne ikke bliver så våde, at drift med græsning og høslæt umuliggøres 
Det er også en forudsætning for at opnå områder med frit vandspejl, at vegetationen kan holdes lav 
i de oversvømmede områder. Ellers vil resultatet af vandstandshævningen begrænses til mere fug-
tige rørskovsområder.  
 
De hydrologiske beregninger viser, at hovedparten af arealerne tørrer så meget ud i perioden juni-
september, at det vil være muligt fortsat at afgræsse arealerne. 
 
Oversvømmelse med saltvand i området sker et par gange om året. En øget tilbageholdelse af 
ferskvand i området vurderes således ikke at medføre væsentlige ændringer i udbredelsen af fer-
ske og salttålende arter.  
 
Engvandingsanlægget er ikke en forudsætning for gennemførelse af projektet. Oversvømmelse af 
næringsrigt vand fra Varde Å kan have en negativ effekt på engene, idet der afsættes næringsstof-
fer, der kan favorisere hurtigtvoksende græsser og urter. 
 
 
5.4    Konsekvenser for udpegede arter 

Projektet vil ikke have nogen væsentlig negativ påvirkning af nogen af de udpegede ynglefugle og 
trækfugle i fuglebeskyttelsesområdet. For flere af arterne vil projektet derimod medføre en forbed-
ring af enten raste- og fourageringsforholdene eller ynglestederne. En forudsætning for dette er 
dog, at der sker pleje i projektområdet i form af græsning, så tagrørsvegetationen ikke får en alt for 
stor udbredelse i området. Desuden skal græsningen sikre, at græs- og urtevegetationen ikke bli-
ver for høj.  
 
Ynglefugle 
Af de ynglefuglearter, som er med på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, yngler 
ingen af arterne i projektområdet. Blåhals ynglede der i 2005, men er ikke registreret som ynglefugl 
siden. 
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Hedehøg observeres jævnligt i området. Ændrede vandstandsforhold kan potentielt forbedre områ-
dets værdi som fouragerings- og rasteområde for begge arter, og potentielt som yngleområde for 
hedehøg. Det kræver dog områder med forholdsvist højt græs, som kan skjule reden, der bygges 
på jorden. 
Engsnarre lever af engens smådyr og insekter, og en større variation i fugtighedsforholdene kan 
medføre større variation i plantevækst og dyreliv. Hermed kan der skabes bedre fødegrundlag for 
engsnarren. Da denne art gerne holder sig skjult i høj græsvegetation (ca. 50 cm), kan det være en 
fordel for arten, hvis nogle af græsarealerne først afgræsses hen på sommeren. Det kunne være 
arealerne i den påvirkede zone nærmest Myrthuegård, hvor der er ”sump” i foråret, og hvor områ-
det alligevel er tørt nok til afgræsning fra juli måned.  
 
Blåhals er registreret i de nærliggende Kjelst enge. Den yngler gerne i tagrørsbevoksede grøfter, 
som der findes en del af i projektområdet. En vandstandshævning kan, som for engsnarre, for-
bedre fødegrundlaget for arten på de åbne engarealer. Da bestanden er i fremgang, og der er ob-
serveret syngende hanner i nærområdet indenfor de senere år, vurderes det, at arten kan genind-
vandre til området som ynglefugl. 
 
Trækfugle 
Fuglebeskyttelsesområdets værdi som træk- og rastelokalitet for klyde er primært tilknyttet vadefla-
derne i Ho Bugt og ikke strandengen i projektområdet. Det vurderes ikke, at vandstandshævningen 
vil få betydning for arten, hverken positivt eller negativt.  
 
Øvrige arter 
De tre engfuglearter, rødben, vibe og dobbeltbekkasin, der er medtaget i rapporten, er alle karakte-
ristiske vadefuglearter, der er gode indikatorer for, om lokaliteten er en god ynglebiotop for eng-
fugle generelt. Disse arter er afhængige af småsøer og sjapvandsområder, hvor de kan søge føde. 
Det vurderes, at en hævet vandstand vil forbedre fødegrundlaget for arterne og dermed forbedre 
områdets værdi som levested.  
 
Rørhøg kan ligesom hedehøg få forbedrede fourageringsmuligheder i området ved en hævning af 
vandstanden. Nord for projektområdet i bunden af Ho Bugt findes store rørskovsområder, hvor der 
er egnede redesteder for arten.  
 
Bilag IV arter 
Spidssnudet frø og strandtudse findes muligvis i området. En hævning af vandstanden, der medfø-
rer større arealer med frit vandspejl, vurderes at forbedre ynglemuligheden for arterne. Ingen andre 
arter omfattet af bilag IV vil blive påvirket negativt af projektet. Eventuelle flagermus i området, der 
jager vandinsekter og myg, vil sandsynligvis få bedre fourageringsområder. 
 
 
5.5 Økonomi og arbejdstidsplan 

5.5.1 Anlægsøkonomi 
Nedenfor i tabel 5.1.1 er der givet et økonomisk overslag på anlægsudgifterne ved realisering af 
projektet for naturlig hydrologi.  
 
Anlægsarbejdet forventes at kunne udføres på én dag. 
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Tabel 5.5.1: Økonomisk overslag fordelt på hovedelementer over anlægsarbejderne ved etablering af naturlig hydrologi i Ho 
Bugt ved Myrthue. Overslaget indeholder ikke omkostninger til geotekniske undersøgelser, jordprøver, projekteringsomkost-
ninger, erstatninger til lodsejere mv. 

Anlægselement Beløb i kr. 
(ekskl. moms) 

Opbyggelse af arbejdsområde samt. Udlægning og opsamling af køreplader 
Inklusiv 6 m køreplader 

5.000 

Etablering af komplet stemmeværk 32.000 

Udlægning af stabilgrus ved hævning af grusvej 27.500 

Delsum 64.500 

Uforudseelige udgifter, ca. 10 % 6.450 

Sum 70.950 
 

 
Anlægsarbejderne og materialepriserne er baseret på erfaringstal fra lignende projekter samt V&S-
prisbøger. I prisberegningen er ikke indeholdt eventuelle lodsejererstatninger, omkostninger ved 
projektering, anlægstilsyn m.v. Alle priser er ekskl. moms. 
 
5.5.2 Øvrige omkostninger 
Der er ligeledes udarbejdet overslag for de omkostninger, som vil forekomme i forbindelse med 
rådgivning ved realisering af projektet. Omkostningerne er vurderet på baggrund af Orbicons erfa-
ringer med lignende projekter, ligesom der er taget hensyn til den vurderede anlægsperiode, som 
fremgår af afsnit 5.5.3. Omkostningerne fremgår af tabel 5.5.2. Det skal bemærkes, at omkostnin-
gerne er vurderet under forudsætning af, at alle anlægsopgaver skal realiseres. 
 
Tabel 5.5.2: Vurderede omkostninger til rådgiver i forbindelse med realisering af projektet. 

Rådgivningsomkostninger ved Ho Bugt Beløb i kr. 
(ekskl. moms) 

Detailprojektering 27.000 

Udbud og kontrahering 18.000 

Fagtilsyn 18.000 

Omkostninger i alt 63.000 
 
5.5.3 Tids- og arbejdsplan 
Det anbefales, at anlægsarbejderne gennemføres på én arbejdsdag.    
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6 ANBEFALINGER 

På baggrund af forundersøgelsen gives følgende anbefalinger omkring etablering af naturlig hydro-
logi på engen ved Ho Bugt: 
 

 Der bør gennemføres et projekt, som er afgrænset til den sydøstlige del af undersøgelses-
området ved Myrthuegård, hvor der ikke er naturlig hydrologi i dag.  
 

 Ved den eksisterende afløbsgrøft monteres der før betonrøret et stemmeværk, der hæver 
bundkoten fra 1,20 m DVR90 til 1,80 m DVR90, dvs. 60 cm. Stemmeværket monteres med 
skodder, der i forbindelse med store oversvømmelser fra Ho Bugt kan afmonteres midlerti-
digt for at afvande området hurtigere.  
 

 Beregninger viser, at grundvandstanden ved grusvejen fra Myrthuegaard stiger 5-10 cm. 
Da der i dag meldes om periodevis oversvømmelse af vejen bør den hæves 20 cm på en 
en 275 m lang strækning ved udlægning af stabilgrus. 
 

 Engvandingsanlægget kan bevares af hensyn til kulturhistorien og Myrthuegårds undervis-
ning, men anvendes ikke som en del af hydrologiprojektet. Det skyldes, at indpumpning 
ikke kan betragtes som naturlig hydrologi. Desuden tilfører det næringsrigt vand fra Varde 
Å, hvilket ikke understøtter naturtypen og udpegningsgrundlaget. 

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

fortsat pleje, der skal sikre, 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. 
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