
Find vej i hele landet på

www.findveji.dk 

Dansk Orienterings-Forbund

Find vej ved Myrthuegård

”Find vej ved Myrthuegård” er en simpel orienterings-
skattejagt, der bringer dig rundt i skoven, til nogle af 
skovens seværdige steder. Gevinsten er sund og sjov 
motion med dejlige naturoplevelser. Kortet viser vej 
til posterne som er træpæle med et kodeskilt. Find 
posterne og notér bogstavkoden som bevis.

Find vej med mobilen
Har du mobilen med kan du også teste din paratviden 
med mobil-quizzen. Start quizzen via QR 
koden her, eller søg under Myrthuegård 
på www.findveji.dk.

Ved hver post på quizruten får du et 
spørgsmål, når du har indtastet postens 
bogstavkode. Opgiver du at finde posten, kan du al-
ligevel få spørgsmålet og fortsætte quizzen ved at bruge 
koden PAS.

Hvor finder jeg mere?
På Orienteringsklubben Esbjergs hjemmeside
www.okesbjerg.dk/fvi
kan du finde flere ruteforslag til både Myrthuegård 
og andre skove ved Esbjerg. Desuden kan du læse om 
orientering og hvordan du prøver sporten.

Find vej ved     
Myrthuegård

Velkommen til Myrthuegård

Natur & Kulturformidlingscentret Myrthuegård er Natio-
nalpark Vadehavets nordligste formidlingscenter, og ligger 
lige der, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt og Vadehavet, 
som er udpeget af UNESCO som verdensarv, begynder.

Foruden naturvejledning og udstillingen på 1.sal er områ-
det også åbent for besøg af personer og mindre grupper, 
som vil bruge Myrthuegård som udgangspunkt for van-
dringer i området. Der er endvidere indrettet en gæstepa-
villon, hvor man kan nyde sin medbragte mad.
Lige uden for stuehuset er der bygget en fuglelyttepost, 
hvor du kan lytte til fuglenes sang, tæt på Myrthuegård kan 
man opleve vores Feltstation, og ca. 15 minutters gang fra 
Myrthuegård, ligger udsigtspunktet ”Pynten”, hvor man får 
en fantastisk udsigt over Vadehavets begyndelse.

Myrthuegård
Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V.
Mail: myrthue@esbjergkommune.dk
Tlf. 7616 8100
Hjemmeside: www.myrthue.esbjergkommune.dk 

Besøg Marbækområdet
Denne unikke natur & kulturhistoriske perle er frit tilgæn-
gelig for alle borgere og besøgende i Esbjerg Kommune 
og benyttes ud over af naturelskere i høj grad af løbere, 
mountainbikere og andre motionister, som kombinerer 
fysisk træning med naturoplevelser, som eksempelvis ved et 
orienteringsløb.
 



Kortet er udgivet af 
Orienteringsklubben 
Esbjerg 2017

Find vej ved Myrthuegård
Kortet er i målestok 1:5.000. Dvs. at 1 cm på kortet svarer til 50 m i skoven. 
Du kan lave din egen rute eller vælge en af dem, der er foreslået under kortet. Kortet viser vej til 
posterne, som er let genkendelige pæle med et postskilt. På skiltet er et nummer og tre kodebog-
staver. Hvis nummeret på skiltet svarer til nummeret ved cirklen på kortet, har du fundet den 
rigtige post. Notér koden i felterne under kortet og tjek rigtigheden på www.findveji.dk - når du 
logger dine poster, kan du komme i Find vejs Hall of Fame. God fornøjelse!


