Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Fredag 8. marts blev der afholdt Vadehavsforskning 2019, arrangeret af
Nationalpark Vadehavets forskningsudvalg. Det var femte gang,
forskningsdagen løb af stablen, og der var ny rekord med 126 deltagere.
Nationalparkens formand, Janne Liburd, indledte med at understrege
vigtigheden af, at der bliver formidlet uafhængig, saglig viden om Vadehavet
inden for alle fagområder. Dagen vil ikke kunne afholdes, uden at forskerne
stiller frivilligt op for at dele deres viden med os andre. Det vil vi gerne takke for.
I denne lidt udvidede nyhedsmail vil vi opdatere dig med et resume af de
spændende oplæg på forskningsdagen - alle med et link til forskernes
præsentationer. Dermed kan du - hvis du ikke havde mulighed for at deltage -

få et indblik i den nyeste viden om og forskning i Vadehavet.
Med ønsket om rigtig god læselyst - og forhåbentlig på gensyn til næste års
forskningsdag - de bedste hilsner fra sekretariatet
Foto: John Frikke

Fanøs landskabshistorie
Dagens første indlæg leverede Morten Søvsø fra Sydvestjyske Museer, som
fortalte om Fanøs dannelse: I forbindelse med nedlæggelse af Cobra-kablet
blev Fanø gravet igennem på tværs, og det gav mulighed for at undersøge,
hvornår Fanø blev dannet. Undersøgelserne viste, at det nuværende Fanø er
dannet under den lille istid i middelalderen. Fra ca. 1820 stopper klitterne med
at vandre. Sammenligning mellem matrikelkort fra 1820’erne og nutidens
landskab viser, at områderne med hede, mark og eng er meget stabile.
Foto: Sydvestjyske Museer

Fanø, forskning og formidling – aktualiseret
af en søfartssamling
Mette Slyngborg, Lulu Hansen og Anders Kilgast fra Sydvestjyske Museer
fortalte om den nye udstilling på Fanø Museum. Den er bygget over den familie,
der har boet i huset, da de repræsenterer en typisk sømandsfamilie. Museet
har også en spændende samling af souvenirer fra søfarten. Mange stammer fra
slutningen af 1800-tallet og var med til at give status – man afholdt ligefrem
pralgilder, hvor man fremviste de hjembragte souvenirs for hinanden.
Foto: Sydvestjyske Museer

Havnene på den dansk-slesviske
vadehavskyst i 1700-tallet
Mette Guldberg fra Fiskeri- og Søfartsmuseet fortale om havnene på den danskslesvigske vadehavskyst i 1700-tallet. Selv om der var mange havne og
ladepladser lokalt, var området først og fremmest leverandør af arbejdskraft til
de store havnebyer Amsterdam, København, Altona og Hamborg. Landbruget,
som blev passet af kvinderne, var stadig det bærende i økonomien, mens
søfarten supplerede indtægten. Undersøgelsen er en del af et større projekt,
”Handel og Vandel i 1600- og 1700-tallet”, som du kan finde mere om her.
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Klimasikret byggekultur
Efter den første kaffepause, hvor deltagerne 'netværkede' på kryds og
tværs, fortalte Steffen M. Søndergaard om stolpebårne tagkonstruktioner, som er
almindelige i historiske bygninger langs vadehavskysten, da konstruktionen
holder bedre til oversvømmelser.
Foto: Steffen M. Søndergaard

Droneovervågning af fugle i Vadehavet
Dagen skiftede fokus til fugle, da Thomas Eske Holm fra DCE, Aarhus
Universitet, fortalte om forsøg med at bruge droner til overvågning af
kolonirugende ynglefugle. Med den rigtige drone, flyvehøjde og hastighed kan
det gøres uden at forstyrre fuglene. Metoden finder flere fugle end traditionelle
tællinger, da fuglene fx ikke skjules af vegetation. Ulempen er, at der bruges
mange timer på at gennemgå fotos og artsbestemme fuglene efterfølgende.
Der arbejdes derfor på at udvikle algoritmer, som kan artsbestemme fugle. Du
kan læse mere om projektet på DCE’s hjemmeside.
Foto: Thomas Eske Holm

Vadehavets betydning set fra fuglenes
perspektiv
Thomas Bregnballe og Kim Fischer fortalte om Vadehavets betydning for fuglene.
Thomas fokuserede på strandskaden, hvor bestanden i det samlede vadehav
er faldet med 50% over de sidste 30 år. Kim fortalte om hvidbrystet
præstekrave på Fanø, som på grund af ræve er begyndt at yngle på strand og
højsande. Her er de udsat for sandflugt, oversvømmelser og forstyrrelser fra
mennesker på stranden. For begge arter – og mange andre – er det vigtigt med
afgræssede arealer, hvor de kan yngle i fred, og at antallet af ræve og andre
rovdyr reduceres. DCE udgiver i løbet af 2019 en rapport med resultaterne af
fugletællingerne i 2018.
Foto: Torben Andersen

Fra eftertragtet delikatesse til invasiv
økosystementreprenør
Efter frokost fortalte K. Thomas Jensen fra Aarhus Universitet, om en af
Vadehavets delikatesser: østers. Den oprindelige europæiske østers levede på
dybt vand, men kunne samles ved ekstremt lavvande. De blev bl.a. eksporteret
til Katarina den Store i Rusland. Bestanden kollapsede i slutningen af 1800tallet, da opfindelsen af dampskibene gjorde det muligt at opfiske bankerne i
Nordsøen. Stillehavsøstersen blev introduceret i 1986 på øen Sild. Den lever
på lavt vand og danner en ”klippekyst”. Sammen med stillehavsøsters kommer
nye arter, fx to arter af klippekrabber.
Foto: Red Star

Muligheder og begrænsninger for udnyttelse
af muslinger og stillehavsøsters
Pernille Nielsen fra DTU Aqua kom med nye opgørelser af bankerne med hjerteog blåmuslinger samt stillehavsøsters i Vadehavet. I den nordlige del af
Vadehavet er der fortsat store banker med blåmuslinger. Ved Rømø findes
banker af stillehavsøsters med blåmuslingerne ovenpå. Fugle har sværere ved
at spise blåmuslinger på denne type banker. Rapporten kan hentes på DTU
Aquas hjemmeside.
Foto: Svend Tougaard

Guidede økoturismeture til udenlandske
turister – erfaringer fra INUTprojektet
Berit C. Kaae fra Københavns Universitet fortalte om udvikling af guidede
økoturismeture for udenlandske turister – et projekt, der gennemføres i
Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturpark Amager. Der udgives bl.a. en
håndbog med erfaringerne fra projektet, som du kan læse mere om på deres
hjemmeside.
Foto: Københavns Universitet

Marint affald i vandsøjlen i Nordsøen
Bastian Huwer fra DTU Aqua fortalte om Marlins-projektet om måling af marint
affald. Resultaterne er endnu ikke offentlige, men du kan følge projektet på
DTU Aquas hjemmeside.
Foto: Carsten Pedersen

Natur er ikke bare natur
Dagens sidste session indledtes af Bodil Stilling Blichfeldt fra Syddansk
Universitet. Oplægget handlede om naturopfattelse hos ældre (+55) borgere,
sommerhusejere og turister. Projektet afdækkede to arketyper ”at være i
naturen” og ”at være og blive til med naturen”. Tilgængelighed til naturen
handler ikke alene om fysiske faciliteter, men også at lære at forholde sig
mentalt til naturen.
Foto: Red Star

Skallingen, den yngste barriere(halv)ø i
Vadehavet
Jesper Bartholdy fra Københavns Universitet fortalte om Vadehavets yngste
barriere(halv)ø Skallingen. Nye målinger bekræfter, at Skallingen er skabt på 100
år i løbet af 1600-tallet. Omkring år 1900 begynder marskdannelsen, som
aftager omkring 1960’erne og helt stopper i 1990’erne.
Foto: Lars Gejl

Frivillige og en tredje vej til
ledelsesinnovation i Nationalpark Vadehavet
Anne-Mette Hjalager fra Syddansk Universitet fortalte om frivillige som et
uudnyttet potentiale i nationalparken. En undersøgelse har vist, at både lokale,
danske og udenlandske turister gerne vil deltage i frivillige aktiviteter, især i
arrangementer som fx strandrensning. Der er et stort potentiale blandt de unge
under 25 år, men der mangler meningsfuld rekruttering.
Foto: Preben Friis-Hauge

Spørgeskema: "Det hele var interessant!"
Vi har udsendt et spørgeskema, som 63 har svaret på. Vi glæder os over, at 96
procent synes, det har været en god dag, mens 97 procent har fået ny viden
med hjem. 70 procent har deltaget i hele dagen. Der er nogenlunde lige stor
interesse for fagområderne: 62 procent interesserer sig mest for biologi/natur,
52 procent for geologi/landskab, 41 procent for historie/kultur og 37 procent for
samfund/turisme – og en enkelt har svaret: ”Nej – det hele er interessant!” Vi vil
nærlæse besvarelserne og kommentarerne for at se, hvad vi skal ændre til
næste år. Tak til jer, der tog jer tid til at deltage.
Foto: John Frikke
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Forskningsdagen har været
afholdt siden 2013?

Vores partnere kan downloade frie fotos, film og tekster på Skyfish.
Mangler du et login, så kontakt os.
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