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At leve med vand
i Verdensnaturarv Vadehavet

I 2009 erklærede UNESCO Vadehavet, verdens største, sammenhængende tidevandsområde, med global
betydning for dyre- og planteliv, for verdensarv. Siden det opstod, for over 8.000 år siden, har det været tæt
knyttet til historien om befolkningens bosættelse. Vadehavet og den omkringliggende region tilbyder ikke
bare gæsterne fantastisk natur, men også unikke, kulturelle oplevelser.
Diger, sluser, pumpestationer, anlæg og møller: Det unikke kulturlandskab langs de danske, tyske og
hollandske kyster vidner om livet på og med vandet. Det er det eneste sted i verden, hvor der findes en så
omfattende, alsidig og dynamisk kyststribe, der konstant formes af vinden og tidevandet. God beskyttelse
mod tidevand, velfungerende vandforvaltning og tilpasning til naturen er forudsætninger for det sikre liv i
Vadehavsregionen, selv i tilfælde af stormflod, uvejr og fremtidens stigende havstand. I mindst tusind år har
mennesker langs Nordsøens kyster sikret sig mod havet på den ene side og bagvandet fra åer og vandløb på
den anden. Husene på værfterne (højene) og digerne viser et væld af byggeformer, der vidner om sikringen
mod højvandet og oversvømmelserne. Grøfter, bassiner og sluser hjælper med til at dræne jorden bag diget.
Man ser tydeligt hvordan stormfloderne har formet livet langs kysten, og
hvordan folk konstant har måttet tilpasse sig havets kraft mange steder i det
helt unikke landskab!
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Vadehavet-verdensarv.dk
Nationalparkvadehavet.dk

7
8

10

12

13
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

1 Gammelt dige omkring koog, Tøndermarsken DK
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2 Stormflodssøjle i Husum DE
3 Stormflodssøjle i Sønderho DK
4 Sluseporte ved Ballum sluse DK
5 Kirke og gård på et værft påHallig Hooge DE
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6 Typisk marsklandskab med spor af naturlig dynamik DK
7 Dige på Rømø DK
8 Vidåslusen og det fremskudte dige DK
9 Bevandingsmøller ved Ballum DK
10 Typisk marskland med grøft ved Højer DK
11	
Markmandshuset ved Misthusum. Huset ligger på værft DK
12	
Dige, sluse og klæggrav ved Sneum.

Klæg anvendes til opbygning af diger DK
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Får græsser ofte på digerne. Det er godt for vedligeholdelsen af diget DK
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14 Westerhever Fyr DE
15 Ballum Sluse ved højvande DK

Fotos: Ukendt fotograf: 13, 15; Wasabi Film: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14;
Carlos Arias Enciso: 5; John Frikke: 6, 12; Tandrup Naturfilm: 8

