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Mandø Syd
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 den sydlige del af Mandø. Formålet er at sikre gunstig bevaringsstatus for nogle af de
udpegede fuglearter. Esbjerg Kommune gennemførte i 2013 tekniske og ejendomsmæssige
forundersøgelser af et areal på den nordlige del af Mandø. Undersøgelserne viste, at det var teknisk muligt
at hæve vandstanden på arealerne, men lodsejerne var imidlertid ikke i fornøden omfang, indstillede på at
medvirke til projektets gennemførsel, og det kunne derfor ikke gennemføres. Esbjerg Kommune har nu søgt
og fået bevilget midler til at gennemføre forundersøgelser på den sydlige del af Mandø.
Forundersøgelserne finansieres under tilskudsordningen "Natura 2000-projekter - Etablering af naturlige
vandstandsforhold".

2. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSESOMRÅDE
2.1. Naturgrundlaget
Undersøgelsesområdet udgør 133,1 ha. Jorden tilhører
13 forskellige ejendomme. Landskabet består primært
af marskdannelse med mindre forekomster af marint
sand og ler.
I den vestlige del af undersøgelsesområdet, der ligger
inden for det gamle bydige, er jordbundstypen
lerblandet sandjord, mens den østlige del af
undersøgelsesområdet består af lerjord.1

2.2. Reguleringer
2.2.1. Fredning
Der er ingen fredede arealer inden for
undersøgelsesområdet.
2.2.2. Fortidsminder
Der er ikke registreret fortidsminder inden for
undersøgelsesområdet.
Figur 1 Undersøgelsesområde Mandø Syd
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2.2.3. Naturbeskyttelse
Området er i sin helhed beskyttet efter EUs habitatdirektiv og er omfattet af habitatområde H78 Vadehavet
og efter fuglebeskyttelsesdirektivet omfattet af fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø.
Inden for undersøgelsesområdet er der 18 ha, svarende til 14 % af arealet, der på nuværende tidspunkt er
vejledende registreret som beskyttede
naturområder i hht. naturbeskyttelseslovens §
3. Det drejer sig primært om naturtypen eng
(12,4 ha). Hertil kommer de tidligere
klæggrave, der er registreret som sø (4,5 ha),
samt arealerne omkring det tidligere
digegennembrud, der er registreret som mose
(1,1 ha).
Tabel 1 Naturtyper i undersøgelsesområdet Mandø Syd

Naturtype
Eng
Mose
Sø
I alt

Hektar
12,4
1,1
4,5
18,0
Figur 2 Beskyttet natur i undersøgelsesområdet Mandø Syd

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
enkeltbetaling, 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/år2, såfremt man forpligtiger sig til, at
arealerne afgræsses eller 1000 kr./ha/år3,
såfremt man alene forpligtiger sig til at slå
slæt på arealerne (med mulighed for
afgræsning). I 2013 var 66 % af
Figur 3 Arealer med MVJ-tilsagn 2013 (gul farve)
landbrugsarealet i undersøgelsesområdet

2
3

Satsen er i det nye landdistriktsprogram foreslået hævet til 2600 kr./ha/år
Satsen er i det nye landdistriktsprogram foreslået hævet til 1050 kr./ha/år
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omfattet af tilsagn om tilskud til miljøvenligt jordbrug.

2.3.2. Tillæg for særlig fuglevenlig drift
Mandø er udpeget som et område, hvor der kan opnås et tillæg for særlig fuglevenlig drift. Tillægget udgør
600 kr./ha/år. Tillægget ydes som delvis kompensation for de skader på afgrøderne, som de meget store
flokke af bramgæs forårsager hvert forår og efterår. For at opnå tilskuddet forpligtiger lodsejeren sig til at
vente med udbinding af kreaturerne til efter den 31. maj, og arealerne må ikke slås i perioden 1. maj til 14.
juli.
2.3.3. Ø-støtte
Landmænd, der er bosiddende på Mandø, 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 133,1 ha. Jorden tilhører 13 forskellige ejendomme, hvoraf de 11 er
landbrugsejendomme, og 2 er frijordsejendomme. Den ene frijordsejendom tilhører Kystbeskyttelseslaget
Mandø og består af naturarealer i forbindelse med det gamle bydige.
Tabel 2 Ejendomsstruktur i undersøgelsesområde Mandø Syd
Antal
11
1
1
13

Ejendomstype
Landbrugsejendomme
Frijordsejendom
Frijordsejendom/Kystbeskyttelseslaget Mandø
I alt

Hektar
127,2
2,9
3,0
133,1

2.4.2. Bedrifter
Inden for undersøgelsesområdet er der 119,4 ha, der bliver anmeldt i det såkaldte Fællesskema4. Forskellen
mellem det totale areal i undersøgelsesområdet på 133,1 ha og det anmeldte areal på 119,4 ha udgør 13,7
ha. Det består primært af de gamle klæggrave, der ligger som naturarealer.

4

Skema der anvendes til ansøgning om enkeltbetaling (landbrugsstøtte)
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Figur 4 Fordelingen på landbrugsbedrifter af det drevne areal inden for undersøgelsesområdet 2013. Kilde:
NaturErhvervstyrelsen

Der er 8 landbrugsbedrifter, der driver jorden inden for undersøgelsesområdet. Heraf driver én bedrift knap
53 ha, mens de øvrige bedrifter har mellem 2 og 17 ha. En del af bedrifterne driver jorden gennem en
såkaldt pasningsaftale5. Der er derfor kun 2 -3 landmænd på Mandø, der reelt driver jorden i
undersøgelsesområdet.

2.4.3. Arealanvendelse
Af de 119,4 ha inden for undersøgelsesområdet, der i 2013 blev anmeldt under Enkeltbetalingsordningen,
blev 3,9 ha, svarende til 3,3 % af arealet, anvendt til korndyrkning (salgsafgrøder). Det øvrige areal blev
anvendt til afgræsning og produktion af grovfoder. Godt 79 hektar, svarende til 66,2 % af
undersøgelsesområdet, er omfattet af et tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift (MVJ).
Tabel 3. Anmeldt arealanvendelse i Fællesskema 2013. Kilde: NaturErhvervstyrelsen
Afgrøde
Vårbyg
Korn og bælgsæd, helsæd
Kløvergræs
Permanent græs
Miljøgræs, MVJ-tilsagn
I alt

Hektar
3,9
2,5
10,5
23,4
79,1
119,4

Procent
3,3
2,1
8,8
19,6
66,2
100,0

5

Aftale hvor ejeren hjemtager EB - Enkelt Betalings-støtte og evt. MVJ - MiljøVenligJordbrugsforanstaltnings-støtte og
lader en anden dyrke arealet (afgræsning, høslæt) mod, eller uden betaling
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3. PROJEKTET
3.1. Handleplanen for området
Området indgår i Natura 2000-plan 2010 - 2015 for Natura 2000-område 89 Vadehavet og
fuglebeskyttelsesområde F 52 Mandø. Et af virkemidlerne, der kan understøtte planen, til sikring af gunstig
bevaringsstatus for nogle af de udpegede arter, er at genskabe mere naturlige vandstandsforhold.

3.2. Projektindhold
Udstrækningen af undersøgelsesområdet fremgår
af figur 1. Projektforslagene er beskrevet i den
tekniske og biologiske forundersøgelse6. Heri
foreslås det, at der i det østlige delområde jævnes
en række grøfter, og at der etableres såkaldte
bekkasinskrab i lavt beliggende områder, hvor der
er mulighed for at opnå frie vandspejl. Desuden
foreslås det, at udjævne bredzonen omkring en
tidligere klæggrav, således at de bliver mere
fuglevenlige. Se figur 5.

Figur 5 Projekttiltag i det østlige delområde

I det vestlige delområde, hvor terrænet er højere
beliggende, foreslås det, at jævne grøfter i den
centrale del af området, hvor terrænet er lavest. Se
figur 6.

Figur 6 Projekttiltag i det vestlige delområde

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
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
6
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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 med tillæg for fuglevenlig drift, kan opnå et forøget tilskud
på 675 kr./ha/år. Omdriftsarealer, der ikke i dag får MVJ-tilskud, kan opnå et forøget tilskud på 3995
kr./ha/år. I de tilfælde, hvor der til arealet i forvejen ydes tilskud til pleje af arealet, vil mertilskuddet
udgøre 1745 kr./ha/år, som det fremgår af tabel 4. 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
gentegnelse.

Tabel 4. Tilskudsmulighed ved at deltage i hydrologiprojektet på Mandø Syd (kr./ha/år)
Vedvarende græsarealer
Nudrift:
Ordning

Enkeltbetaling
(EB)
Fastholdelse af
vådområde
Pleje af græs- og
naturarealer7
Tillæg for
fuglevenlig drift8
Østøtte9

Tilsagnsperiode

20 år
5-årigt
tilsagn
5-årigt
tilsagn

Naturarealer

Nudrift:

Sats kr.

Græs
med
MVJtilsagn

Græs
uden
MVJtilsagn

Hydrol
ogi
projekt

Græs
med MVJ

2200

2200

2200

2200

2200

Nudrift:

Korn
eller
græs
uden
MVJ
2200

1800

Hydrolog
i projekt

1650

1650

1650

1650

600

600

600

600

475

475

475

475

4525

2725

475

2725
3350/
4470

Tilskud i alt

6225

3350

3350

4470

4470

4470

2725

475

3350

2725

475

4470

4925

2675

5550

4925

2675

6670

2875
675

300

475

3350

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

Natur

3500

475

Hydrolog
iprojekt:

2200

1800/
3500
1650/
2000
600

LDP-støtte i alt
Udbetalingsloft
LDP
LDP i alt

Omdriftsarealer

3995
1745

300

300
0

300
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
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:

7

Se afsnit 2.3.1.
Se afsnit 2.3.2.
9
Se afsnit 2.3.3.
8
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•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

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 133,1 ha, hvoraf de 119,4 ha udnyttes landbrugsmæssigt, mens de øvrige
arealer er naturarealer. Jorden hører under 13 forskellige ejendomme, men drives under 8 forskellige
landbrugsbedrifter. I undersøgelsen er det jordejerne, der er blevet interviewet.
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 udlægges og opretholdes som græsareal, 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 den tekniske og
den ejendomsmæssige forundersøgelse, vælger at søge projektet gennemført, vil de få forelagt et udkast til
projektaftale til godkendelse, med angivelse af de nærmere bestemmelser, som de skal leve op til. På
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denne baggrund har ejerne af 4 ejendomme, omfattende i alt 43,2 ha tilkendegivet, at de er positive.
Ejerne af 4 ejendomme med i alt 52,6 ha, har tilkendegivet, at de ikke er interesserede. Ejerne af 5
ejendomme med 37,3 ha er rubriceret som afventende. Heraf er der to ejere med 19,5 ha, der ikke er
blevet interviewet, idet deres arealer ikke vil blive påvirket af de foreslåede tiltag.
Tabel 5 Lodsejernes holdning til projektforslaget

I alt
Antal lodsejere
Hektar

Positive Afventende Negative

13
133,1

4
43,2

5
37,3

4
52,6

Blandt de lodsejere, der er negative over for projektet, er der generelt velvilje overfor formålet med
projektet, nemlig sikring af engfuglenes livsbetingelser. Lodsejerne mente imidlertid, at den største trussel
mod engfuglene, er de store flokke af gæs, der raster på Mandø om foråret. Gæssene fjerner
fødegrundlaget for engfuglene og skræmmer dem væk fra de naturlige yngleområder i engene. Holdningen
er, at så længe man ikke gør noget, der kan begrænse antallet af rastende gæs om foråret, nytter det ikke
noget at forbedre forholdene for engfuglene. Desuden æder de rastende gæs afgrøderne, således at der på
store arealer, ikke er foder til får og kreaturer før sent i juni måned. De mente, at gennemførelse af
projektet yderligere vil reducere udbyttet på arealerne, således at der opstår mangel på grovfoder, der
alternativt må hentes på fastlandet. En af lodsejerne tilkendegav endvidere at kompensationen burde
pristalsreguleres, således at man ikke risikerer, at det årlige støttebeløb reduceres i værdi.

10
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Figur 7 Lodsejertilslutning til projektet
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5. SAMMENFATNING OG KONKLUSION
Undersøgelsesområdet udgør et areal på 133,1 ha, hvoraf de 119,4 ha udnyttes landbrugsmæssigt, primært
til afgræsning og slæt, og kun 3,3 % af arealet anvendes til kornavl. De øvrige arealer er naturarealer.
Jorden hører under 13 forskellige ejendomme, men drives under 8 forskellige landbrugsbedrifter. Men
grundet pasningsaftaler er der reelt kun 2 - 3 landmænd, der driver jorden i undersøgelsesområdet
Af figur 8 ses, at lodsejerne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem positive, afventende og negative
overfor projektet. Arealmæssigt udgør de negative lodsejere imidlertid den største andel med ca. 40 % af
arealet.
100%
80%
60%

Negative

40%

Afventende

20%

Positive

0%
Antal lodsejere

Hektar

Figur 8. Lodsejerinteressen for at indgå i et hydrologiprojektet Mandø Syd

De lodsejere der var modstandere af projektet begrundede det med følgende forhold:
• det er nytteløst at gøre noget for engfuglene, så længe vi har de store flokke af gæs der trænger
engfuglene væk
• gæssene gør så store indhug i græsproduktionen, at vi ikke kan tåle den yderligere reduktion, som
projektet vil medføre
• kompensationen bør pristalsreguleret, således at vi ikke risikerer at den mister værdi

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 3500 kr./ha/år for omdriftsareal, 1800 kr./ha/år for græsareal og 300
kr./ha/år for naturarealer. Idet tilskuddet bliver udbetalt hvert år i 20 år, skal det samlede beløb for 20 års
udbetaling reserveres ved eventuelt tilsagn om projektgennemførelse. 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". Hvis projektet på
trods af dette ønskes delvist gennemført, kan projektet reduceres til alene at omfatte de lodsejere, der har
tilkendegivet at være positive. I dette tilfælde vil der være et behov for reservation af tilskudsmidler, som
det fremgår af tabel 6.
Tabel 6 Behov for reservation af tilskudsmidler til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold

Arealtype
Omdriftsareal
Græsareal
Samlet tilskud

Areal
16,7 ha
26,5 ha

Årligt tilskud
3.500 kr.
1.800 kr.

Samlet tilskud i 20 år
1.169.000 kr.
954.000 kr.
2.123.000 kr.
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7. REFERENCER
Danmarks Jordbrugsforskning

http://djfgeodata.dk

Geodatastyrelsen

http://download.kortforsyningen.dk/

NaturErhvervstyrelsen

http://.naturerhverv.fvm.dk/tilskudsguide.aspx?ID=47003

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsens geodata download:
ttps://kortdata.fvm.dk/download/index.html

Orbicon A/S

Mandø Syd, Etablering af naturlig hydrologi, 2014

Esbjerg Kommune

Natura 2000-handleplan Vadehavet, december 2012

Esbjerg Kommune

Udtræk af ejeroplysninger
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