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PLAN FOR MARBÆKOMRÅDET

Med en central placering i det sydvestjyske landskab, og som 
et af de største samlede rekreative naturområde i Nationalpark 
Vadehavet, ligger det naturskønne Marbæk, hvor Varde Å løber 
ud i Ho Bugt, og Vadehavet begynder. 

Store dele af Marbæk området er kommunalt ejet, og denne 
unikke kulturhistoriske perle er derfor frit tilgængelig for alle 
borgere og besøgende i Esbjerg Kommune.

Interessen for området har gennem årene været støt stigende 
og i dag benyttes Marbæk ud over af naturelskere i høj grad af 
løbere, mountainbikere og andre motionister, som kombinerer 
fysisk træning med naturoplevelser. Den øgede interesse for om-
rådet har haft den naturlige følgevirkning, at færdslen i Marbæk 
er steget – og fortsat stiger.

Med en ny plan for Marbæk området ønsker Esbjerg Kommune 
at sikre udviklingen og kvaliteten i området til fortsat gavn for de 
mange brugere. 

Planen tager udgangspunkt i nedenstående vision, som blev 
vedtaget af Esbjerg Byråd d. 26. august 2013. Visionen er blevet 
til i et tæt samarbejde mellem Esbjerg kommune og en række 
brugere og interesseorganisationer.

Vision 2020

”MARBÆK – ET UNIKT REKREATIVT NATURRUM 
I ESBJERG KOMMUNE FOR STYRKELSE AF 
BORGERNES FYSISKE OG MENTALE SUNDHED” 

FORORD
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Planen skal først og fremmest sikre Marbæk områdets enestående 
værdier som skov- og naturområde, som en helt særlig ramme 
for et godt friluftsliv. Borgernes forskellige behov for aktivitet skal 
favnes, så benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd.

Dernæst skal planen udbrede kendskabet til Marbæk området – 
et af de største rekreative område i Nationalpark Vadehavet – og 
sikre gode adgangsforhold til Marbæks natur og spændende 
kulturhistorie. 

Målet er at gennemføre en række konkrete projekter på kort og 
lang sigt, der kan understøtte de behov for friluftsoplevelser, som 
borgerne har nu og i tiden fremover. I planen skal sammenhæn-
gen mellem tidligere landskabsplaner og de fremtidige projekter 
sikres. Tiltag i området skal indpasses efter planen, således at der 
sikres en rød tråd i udviklingen af området.

Planen realiseres i takt med, at der findes midler dertil. 

FORMÅL 
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Med Hjerting i syd ligger Marbæk området mellem Vestkystvejen 
mod øst, Ho Bugt mod vest og Varde Ådal mod Nord. Plan- 
tagerne i Marbæk udgør en stor del af området, og de levende 
hegn langs de åbne marker øger fornemmelsen af, at området er 
tæt bevokset med skov. Engene udgør en mindre del og strækker  
sig langs Varde Å og Marebækken, mens den tidligere så 
dominerende hede nu er begrænset betydeligt. I engene syd for 
Marbækgård findes et søområde, som tiltrækker et rigt fugleliv. 

Området er præget af landbrugsarealer og plantage. Men der er 
også tydlige tegn på at der også tidligere har været liv i Marbæk 
området, idet det flere steder er muligt at opleve jernalderagre og 
jernalderbopladser.

Bebyggelsen er primært samlet omkring landsbyen Sjelborg og 
omkring sommerhusområderne ved Vesterstrand og mellem 
Marbækgård og Ho Bugt. Desuden har ungdomsorganisationerne 
et antal hytter i området.

Der er udbredt biltrafik på alle grusveje i området, ligesom 
parkeringspladser ligger spredt. De udlagte ridestier bruges flittigt 
af områdets rideklubber, ligesom mountainbikere i stigende grad 
cykler i området. Herudover er der i forbindelse med golfbanerne 
og flugtskydningsbanen i Sønderhede og campingpladsen i 
Sjelborg intensiv aktivitet.

Denne plan for Marbæk bygger videre på tidligere landskabs-
planer for området, fra henholdsvis 1968 og 1985. Dog er nye 
behov fulgt med nye brugergrupper, og med baggrund i den 
fortsatte stigning i besøgstallet er det nødvendigt at revidere de  
tidligere dispositionsplaner. Planen er udarbejdet med udgangs-
punkt i de forhold, der karakteriserer området, og under hensyn-
tagen til bindinger, som vedrører landskab, naturbeskyttelse, 
infrastruktur og aktiviteter.

FORUDSÆTNINGER
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Marbæk området har meget stor landskabelig værdi og udmærker 
sig ved, at store dele af området er ubebygget og fredeligt. Disse 
kvaliteter ønskes også fremadrettet fastholdt. 

Som ramme for friluftslivet sker der en zonering af området til 
intensiv og ekstensiv rekreativ benyttelse, ligesom der udpeges 
områder til naturbeskyttelse. Der etableres tre informationscentre 
i Marbæk, med et Naturrum omkring Marbækgård. Myrthuegård 
udvikles til formidlingscenter for Nationalpark Vadehavet, på 
niveau med Vadehavscenteret og Fiskeri- og Søfartsmuseet.  
Motortrafikken i området begrænses med adskillelse af de 
enkelte færdselsarter.

Zonering
Planen definerer de rammer, den fremtidige anvendelse af områ-
det hviler på. Det bærende princip for den fremtidige anvendelse 
af området er, at benyttelse og beskyttelse skal gå hånd i hånd 
gennem en opdeling af området i tre zoner: 

Intensiv benyttelse: I områder til intensiv rekreativ benyttelse må 
der etableres anlæg til en række aktiviteter - også aktiviteter, 
der kræver særligt god plads, og som kan virke forstyrrende på 
oplevelsen af naturen og landskabet. Til områderne med intensiv 
rekreativ udnyttelse skal der være gode og enkle adgangsveje, og 
biltrafikken skal kunne ledes direkte frem, uden at den i nævne-
værdig omfang skal krydse gennem de øvrige områder.

Ekstensiv benyttelse: Områderne til ekstensiv benyttelse må 
bruges til aktiviteter, som ikke kræver særlige anlæg eller udstyr, 
fx vandring og ridning. I den ekstensive zone kan der fx etableres 
opholdsarealer og udsigtspladser.

OVERORDNET DISPONERING

I de ekstensive områder kan der kun gives tilladelse til nødvendig 
bebyggelse for land- og skovbrug samt i forbindelse med rekrea-
tive aktiviteter, der hører naturligt hjemme i området. 

Naturbeskyttelse: I Marbæk findes en række naturområder med 
heder, enge, overdrev og moser, der er beskyttet efter fx natur-
beskyttelseslovens § 3, Natura 2000, fredninger og kystbeskyt-
telse. I de beskyttede områder skal benyttelse ske på naturens 
betingelser, og det betyder, at der kun må foregå stille aktiviteter, 
som ikke forstyrrer faunaen eller slider på floraen. 

Ovenstående principper har planen til fælles med indsatspro-
grammet i Nationalpark Vadehavets Nationalparkplan 2013-
2018 – bl.a. målsætning 7, som drejer sig om beskyttelse af 
sårbar natur gennem formidling, zonering og afmærkning.

Ramme for friluftsliv
Marbæk skal danne rammen for mange forskellige typer frilufts-
liv, både de intensive aktiviteter, naturoplevelsen og den stille 
fordybelse. 

Der etableres tre knudepunkter med parkering, toiletter og infor-
mation på Marbækgård, Myrthuegård og i Sønderhede. 

Marbækgård udvikles til det centrale velkomstcenter og natur-
rum, hvor naturrummet er et udflugtsmål og samlingssted med 
anderledes fysiske rammer for ophold, aktivitet og formidling i 
naturskønne områder. 

Adgangen til Marbæk separeres i motortrafik, cykel- og gang-
trafik, ridning, mountainbiking og adgang fra vandsiden.

Vestkystruten der er en national cykel- og gangsti, går i dag uden 
om Marbæk. I fremtiden føres Vestkystruten igennem Marbæk ad 
Sjelborggårdsvej og Myrtuevej.

I de intensivt benyttede zoner udvikles faciliteter som mountain-
bikestier og området nord for Nordre Skelvej udvikles til intensiv 
benyttelse.

I de ekstensivt benyttede zoner videre udvikles stisystemerne og 
der skabes sammenhæng både i Marbæk området og med stier 
og grønne forbindelser uden for Marbæk.

I de naturbeskyttede områder udvikles stisystemerne med hen-
syntagen til den natur der skal beskyttes.

FORSLAG
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Naturpleje  
Naturtyperne i Marbæk kan opdeles i lysåben natur, skov, spred-
ningskorridorer og intensivt landbrug. 

For at bevare og udvikle de lysåbne naturområder skal der ske en 
målrettet drift og pleje, med fokus på de enkelte naturtypers sær-
lige behov eller forekomst af enkelte beskyttelseskrævende arter. 

Der udarbejdes specifikke plejeplaner for de enkelte naturom-
råder, der skal revideres hvert 5. år. Plejeplanerne indskrives i 
forpagtningskontrakterne og eksisterende forpagtningsaftaler 
revideres.  

I Natura 2000-områderne er der to konkrete naturgenopretnings-
projekter igang, et i den gamle grusgrav og et i engene langs 
Varde Å.

Skovdriften har til formål at skabe en skov med varierede oplevel-
ser af natur og kultur, der kan danne ramme om en bred vifte af 
rekreative aktiviteter. 

Der udarbejdes en langsigtet driftsplan for de kommunalt ejede 
skovarealer i Marbæk. I driftsplanen indarbejdes principperne for 
naturnær skovdrift, med henblik på at skabe en mere varieret og 
stabil træsammensætning med stort indslag af løvtræer til gavn 
for biodiversiteten i området. Der udpeges særlige områder, hvor 
skoven drives ekstensivt.

For at skabe sammenhæng med naturområderne uden for  
Marbæk etableres spredningskorridorer, så dyr og planter kan 
veksle med bestande og forekomster uden for området. Der  
skabes landskabelig sammenhæng mellem Marbæk og land-
skabskilen nord for Hjerting og Hjerting Plantage. Der arbejdes 
for videreførelse af naturprojekt ’Operation Engsnarre’ i Varde 
Ådal.

De kommunalt ejede konventionelt drevne landbrugsarealer i 
Marbæk omlægges til ekstensivt afgræssede arealer. Arealerne 
nord for Nordre Skelvej omlægges til overdrevsareal. For at 
udvikle naturpotentialet fjernes næringsstofferne ved slet. Efter-
følgende drives arealerne ved slet eller afgræsning uden brug af 
gødning.

FORSLAG
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PROJEKTER 

MARBÆKGÅRD

ADGANG

 Naturrum Marbækgård– udgangs-
punkt for friluftsoplevelser i Marbæk 

Mål

At udvikle Marbækgård og området omkring til et naturrum og 
informationscenter som udgangspunkt for friluftsoplevelser i 
Marbæk området.

At området omkring Marbækgård udvikles til udflugtsmål med 
nye og spændende friluftsoplevelser, der fremhæver det særlige 
ved stedets natur og historie og giver besøgende en pause fra 
hverdagen.

At Marbækgård som Naturrum er et sted, hvor man kan blive 
udfordret og lege, hente ny viden eller blot finde ro og fordybelse.

Status

Marbækgård rummer en restaurant og to utidssvarende og 
nedslidte udstillinger om henholdsvis Marbæk områdets natur 
og om gamle landbrugsredskaber. Der er en række velbenyttede 
faciliteter i området ved vandet.

Marbækgård rummer i dag sparsom information om de mulig-
heder, området byder på, og fungerer ikke som udgangspunkt for 
aktiviteter i området. 

Projekt

Der etableres et informationscenter på Marbækgård, hvor den 
besøgende kan tilegne sig viden om de muligheder, området 
byder på. I informationscenteret kan den besøgende bl.a. blive 
oplyst om vandrestier, mountainbikestier, ridestier, faste oriente-
ringsløbsposter og kajakruter i Ho Bugt.

Der skabes en ny udstilling i den gamle svinestald, som udbygges  
med et indbydende indgangsparti, spisepladser og Hjerting 
Kanelaugs bådeværft. 

På Marbækgårds område etableres en naturlegeplads, folde til 
heste på tur og flere steder i Naturrum Marbækgård opstilles der 
grejbanker/aktivitetskasser. 

De offentlige toiletter ved vandet renoveres, og der suppleres 
med nye bålpladser.

Langs diget etableres grillpladser. En del af udstyret placeres ved 
parkeringspladsen i naturrummets sydlige ende, hvor der desuden 

 Fredeliggørelse for motortrafik

Mål

At sikre god tilgængelighed samtidig med at store dele af  
Marbæk fredeliggøres for motortrafik.

Status

Der eksisterer et net af befæstede grus-, mark- og skovveje med 
motortrafik i Marbæk. Vejsystemet har to formål, som dels er 
transportmæssige og dels rekreative. 

Projekt

Trafikken differentieres. Veje med motortrafik reduceres til 
Myrtuevej, Marbækgårdsvej, Marbækhøjvej og Gulebjergvej med 
stikveje til parkeringspladserne. 

Sjelborggårdsvej, Nordre Skelvej og vejen til Øen holdes fortsat 
åben for ærindekørsel til sommerhuse og hytter, og øvrige veje 
ændrer status til cykel- og gangstier.

2

1

opføres en overdækket plads til arrangementer med tilknyttet 
bookningssystem.  

På Marbækgård etableres omklædnings- og bademuligheder.

Området får udendørs styrketræningsfaciliteter og cykelbase. 
Desuden udvides parkeringspladsen på Marbækgård med en 
græsplads med køreveje af græsarmeringssten til brug ved store 
arrangementer. 

FORSLAG
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 Knudepunkter med parkerings-
pladser og information

Mål

At samle ankomstfaciliteter i knudepunkter med parkering og in-
formation, der skaber naturlige adgangsveje fra byerne omkring.

Status

Der er knudepunkter ved Marbækgård og Myrthuegård, og ellers 
er et antal parkeringspladser spredt i hele Marbæk området.

Projekt

Antallet af parkeringspladser reduceres, og der etableres store 
p-pladser ved knudepunkterne Marbækgård, Myrthuegård og 
Sønderhede, hvor der desuden etableres toilet. 

Ved knudepunkterne findes information om områdets historie 
og kultur samt de muligheder for motion og bevægelse, området 
tilbyder. 

Ved knudepunkterne skal der være adgang til wifi. 

P-pladsen ved Gulebjerg flyttes til den modsatte side af Nordsø-
stien og skjules i plantagen. 

Der etableres handicapparkering ved stranden ved Marbækgård  
og parkering for hestetrailere ved Sønderhede og Sjelborg 
Kirkevej. Ved udvalgte p-pladser etableres madpakkehuse og 
grillpladser.

3  Vestkystruten føres gennem Mar-
bæk

Mål

At den nationale cykelrute 1, Vestkystruten, føres gennem Mar-
bæk som en del af Nationalpark Vadehavet.

Status

Vestkystruten løber i dag uden om Marbæk området og fortsæt-
ter mod nord ad Vestkystvejen, hvor der kun er en opstreget 
cykelbane langs den trafikerede vej.

Projekt

Vestkystruten føres igennem Marbæk ad Sjelborggårdsvej til  
Myrtuevej ved Myrthuegård og videre til Vestkystvejen. Stien 
tilsluttes fremtidigt en dobbeltrettet cykelsti på vest siden af 
Vestkystvejen videre mod nord. 

Cykelstien anlægges som handicapvenlig sti fra Sjelborg til 
Myrthuegård.

4
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 Tilgængelighed for alle

Mål

At Marbæk områdets mange spændende besøgsområder er 
tilgængelige for alle.

Status

Der er en række udflugtsmål og udsigtspunkter i Marbæk,  
men nogle steder mangler der synliggørelse af områderne og 
tilgængelighed for handicappede.

Projekt

Udflugtsmålene gøres tilgængelige med handicap-parkering,  
handicapvenlig stiadgang og opholdsmuligheder ved eksempelvis  
Gulebjerg, stranden ved Marbækgård og udsigtspunktet på 
heden.

 Stisystemer

Mål   

At skabe et sammenhængende stinet, der er differentieret  
mellem de forskellige brugere såsom vandrere, ryttere og 
mountainbikere.

Status

De markerede stiruter hænger ikke sammen, men er afgrænsede 
ruter. Samme stier anvendes af meget forskellige brugergrupper, 
fx gående og mountainbikere, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Projekt

Ud fra knudepunkter, cykelruter, veje og p-pladser etableres et 
sammenhængende stinet opdelt i cykel- og gangstier, naturstier, 
ridestier og mountainbikestier. 

Der etableres et net af afmærkede energistier med angivelse af 
længde på ruten. Der opsættes faste poster til orienteringsløb.

For sikker krydsning af Vestkystvejen etableres cykelsti fra  
Myrtuevej over golfbanen til Sønderhedevej, hvor krydsning af 
Vestkystvejen kan ske i krydset ved Kokspangvej. Der etableres ny 
sti til den eksisterende tunnel under Vestkystvejen.

For at skabe sammenhæng til stisystemet i landskabskilen nord 
for Hjerting etableres en grussti fra Sjelborg Kirkevej ved  
Orrehøjvej til Bopladsvej.

Desuden undersøges muligheden for etablering af en eller flere 
læringsstier, hvor brugeren introduceres for udvalgte point of 
views, samtidig med at de har mulighed for at differentiere udfor-
dringerne undervejs på stiforløbet. Dette sker med udgangspunkt 
i en beskrivende oversigt over kultur- og naturhistoriske emner 
og geografiske punkter, som er relevante for planlægning og 
implementering af aktiviteter med læringsaspekter.
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 Formidling af Marbæk området

Mål

At informere og udbrede kendskabet til Marbæks ganske særlige 
naturkvaliteter og de fantastiske muligheder for oplevelser og 
aktiviteter der er i området.

At formidle om områdets spændende natur, kultur og historie.

Status

Der findes en trykt folder om Marbæk området, som også ligger 
på Esbjerg kommunes hjemmeside. Derudover er der rundt om-
kring i Marbæk opsat skilte med information om områdets natur, 
kultur og historie.

Projekt

Der udarbejdes en plan for formidling af Marbæk området gen-
nem tre forskellige typer af formidling: fysisk formidling, digital 
formidling og personlig formidling. 

Den fysiske formidling består af informationstavler og skilte i 
knudepunkterne med oversigt over stisystemer og aktiviteter og 
generel information om natur og kultur. Der opsættes desuden 
mindre skilte ved særlige interessante områder. Derudover trykkes 
en folder som kan tages med ud i felten.

Den digitale formidling sker gennem hjemmeside, on-line-GIS, 
APP’s og lignende. For at den digitale formidling kan fungere 
etableres der mobildækning i Marbæk området. 

I forbindelse med en større omstrukturering af Esbjerg Kommunes  
eksisterende hjemmeside tilføjes en separat side, hvor oplevelses-
muligheder samles. Dette oplevelsesunivers kobles tæt sammen 
med EsbjergLive-app’en og dens tilhørende eventkalender, 
ligesom der linkes til relevante turisthjemmesider. Alle tilbud og 
aktiviteterne i Marbæk skal synliggøres på denne oplevelses-
hjemmeside, der også skal rumme til bookingmuligheder af 
faciliteter i området. 

On-line-GIS giver mulighed for on line turruter og turbeskrivelser.

Den personlige formidling sker gennem naturvejledere i området. 
Myrthuegårds naturformidling af børn og unge udvides til også at 
omfatte udbud af ture for de voksne besøgende i Marbæk.

7
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 Myrthuegård

Mål

At etablere Myrthuegård som centrum for læring inden for 
natur- og kulturformidling i Marbæk området, som det nordligste 
velkomstcenter for Nationalpark Vadehavet og for formidling af 
Verdensarv Vadehavet. Naturvejledningstilbuddene udvikles til 
hele Marbæk området og Ho Bugt-området.

Status 

Natur- og Kulturformidlingscenteret Myrthuegård, ”Myrthue - 
Natur, Kultur & Læring” tilbyder natur- og kulturlæringstilbud 
til dagtilbud, skoler og andre målgrupper i Esbjerg Kommune. 
Myrthuegård er base for naturbørnehaver, en naturskole for 
elever, diverse værksteder, friluftsfaciliteter samt møde- og udstil-
lingslokaler for mange brugergrupper. Myrthuegård understøtter 
udviklingen af børn og unges læring og erfaringer med natur- 
videnskabelige arbejdsmetoder og har udviklet netværk med 
fokus på naturformidling og videnskabelige arbejdsmetoder.

8 Projekt

Myrthuegård udvikles til det nordligste formidlings- og velkomst-
center for Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet, 
hvor Fiskerimuseet geografisk er placeret midt i kommunen og 
Vadehavscentret i syd.

Natur- og Kulturformidlingscentret Mythuegård videreudvikles så 
læringstilbuddene fremadrettet er både differentierende i forhold 
til målgruppen, men også så attraktive, at der kan tiltrækkes 
besøgende fra såvel nationale som internationale skoler og 
uddannelsesinstitutioner. I den sammenhæng skal teknologiske 
løsninger findes og mulighederne for at skabe indkvarterings-
muligheder for denne nye gruppe af potentielle besøgende 
afdækkes. Således skal Myrthue fortsat indgå i partnerskaber og 
opbygge netværk med interne og eksterne samarbejdspartnere 
også internationalt. 

Naturformidlingen udvikles således til gavn for en bred målgruppe 
bestående af såvel besøgende fra institutioner, som almindelige 
brugere af Marbæk.
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Planen er blevet til i et samarbejde mellem Teknik & Miljø og 
Børn & Kultur.
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