Vadehavsforskning 2022
25. februar på University College SYD
Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Tilmelding senest 18. februar på vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Program
9:30
10:00 - 10:10

Ankomst, kaffe og rundstykker
Velkomst
Janne Liburd

Formiddagssession
Ordstyrer: Flemming Just
10:10 - 10:40 Smagen af Danmark
Laurids Siig Christensen
10:40 – 11.00 Hvorfor skal der laves hul i Rømø-dæmningen?
Niels Jepsen
11:00 – 11.20 Skibe i øst, søfolk i vest
Mette Guldberg
11:20 - 11:45

Pause

11:45 - 12:05

Kan vi udpege trækfuglenes hot-spots i Vadehavet
Kevin Kuhlmann Clausen og Thomas Bregnballe
Edderfugles føde, blåmuslinger og muslingefiskeri i Vadehavet
Karsten Laursen

12:05 - 12:25

12:25 - 13:10

13:10 - 13:30
13:30 - 13:50
13:50 - 14:10

14:10 - 14:30
14:30 - 14:50

Frokost
Eftermiddagssession
Ordstyrer: Anne-Mette Hjalager
Bæredygtig turismeudvikling i 11 danske naturparker og nationalparker
Janne Liburd, Kristof Tomej og Birthe Menke
Vejen til verdensarven
Charlotte Jensen
Fra fiskerby til energimetropol – Esbjerg havn i kontinuitet og forandring
Søren Byskov
Kaffe

’Et interessant mystisk udseende’ – Kvindeliv på Fanø i Sejlskibstiden
Mette Slyngborg, Lulu Anne Hansen og Louise Hauberg Lindgaard
14:50 – 15:10 Tanker og følelser hos de tyske flygtninge på Esbjerg Flyveplads
Søren Kjær Rasmussen
15:10 - 15:20 Afrunding
Janne Liburd

Resuméer
Indtrængen af salt i landbrugsjord – realitet i nutid og fremtid
Laurids Siig Christensen, Smagen af Danmark
Indtrængen af salt som følge af klimaforandringer er i dag den væsentligste årsag på globalt plan til erosion af landbrugsjord.
Også i Danmark og Nordsøregionen vil vi i dette århundrede opleve oversvømmelser af havet og dermed aflejring af salt på
betydelige landbrugsarealer. Dette er baggrunden for, at en lille gruppe fødevareproducenter har iværksat eksperimenter
med dyrkning af salt-tolerante afgrøder på saltholdige arealer. Et indledende studium, som kortlægger saltkoncentrationen i
jord i Danmark og især de faktorer som påvirker saltkoncentration præsenteres, og perspektiverne i en udvikling af salttolerant fødevareproduktion i kystnære landskaber i Danmark diskuteres.
Reference: Dynamics of Soil Salinity in Denmark | Laurids Siig Christensen | Tayl (taylorfrancis.com).
Hvorfor skal der laves hul i Rømø-dæmningen?
Niels Jepsen, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi
Mange af de vigtigste fiskearter i Vadehavet har brug for at vandre mellem hav og å for at gennemføre deres livscyklus og for
andre, mere stationære arter er det også vigtigt at kunne bevæge sig frit rundt. Denne fri bevægelighed for fiskearter er
vigtig og må siges at være meget begrænset i Vadehavet pga. de to dæmninger, der effektivt opdeler Vadehavet i 3 dele. Et
projekt hvor man laver et gedigent hul i begge dæmninger, vil kunne løse en del af problemet og gendanne en del af
Vadehavets naturlige kontinuitet. Dette vi være til gavn for mange andre dyr end fisk og hele økosystemet vil få bedre
dynamik hvis der er forbindelse indenfor øerne. Jeg vil forsøge at give et overblik over hvordan et sådant projekt kan udføres
og hvilke konkrete fordele man kan forvente for de vandrende fisk.
Skibe i øst, søfolk i vest
Mette Guldberg, Byhistorisk arkiv Esbjerg
I efteråret 2021 udkom Sønderjysk Søfarts Historie i to bind, som tilsammen dækker hele perioden fra oldtid til nutid.
Afsnittet om perioden 1600-1814 med titlen ”Skibe i øst, søfolk i vest” er skrevet af Mette Guldberg, som vil fortælle om
søfarten fra Vadehavet i en periode, hvor den sønderjyske søfart efter flere tilbageslag i løbet af 1600-tallet tog et opsving i
1700-tallet. Udviklingen forløb dog med store forskelle, for mens handelsflåden ekspanderede på østkysten, var var det
antallet af søfolk, der steg på Vadehavskysten. Herfra var man leveringsdygtig af mandskab til den ekspanderende søfart i
både ind- og udland.
Kan vi udpege trækfuglenes hot-spots i Vadehavet
Kevin Kuhlmann Clausen og Thomas Bregnballe, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
Når vi i de kommende år skal forvalte Vadehavet, vil det være nyttigt med et kort, der giver et samlet billede over, hvor de
særlige naturværdier i Vadehavet findes. Men hvilke veje kan vi gå i arbejdet på frembringe sådan et kort? Vores indlæg
bygger på et forsøg, hvor vi prøver at bruge resultater fra optællinger af rastende vadefugle til at identificere de områder,
som de enkelte arter i særlig grad gerne vil benytte, når de samler sig for at raste ved højvande. Vi har kombineret
resultaterne fra de koordinerede landtællinger, som også lokale ornitologer har bidraget til, med de tællinger der er lavet fra
fly. Da optællingerne dækker hele året og strækker sig over en periode på 40 år, har vi også set på, om det uanset årstid og
tidsperiode altid er de samme områder, der er vigtige for fuglene. Den fremkomne viden kan eksempelvis bruges, hvis
forvaltningen gerne vil have udpeget i hvilke områder, der bør tages særlige hensyn til højvandsrastende fugle, fx via en
begrænsning i bestemte typer af rekreative aktiviteter inden for afgrænsede områder. Vi diskuterer nogle af de udfordringer,
der knytter sig til at udvikle værktøjer, der gør det muligt at lægge viden fra flere arter sammen – bør der eksempelvis tages
mere hensyn til art A end til art B?
Edderfugles føde, blåmuslinger og muslingefiskeri i Vadehavet
Karsten Laursen, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
Edderfugle er en vigtig del af Vadehavets fuglefauna, og Vadehavet har en stor betydning for arten som yngle- og
overvintringsområde. I indlægget præsenteres sammensætning af edderfugles føde, hvilken betydning især blåmuslinger har
for antallet af overvintrende edderfugle i Vadehavet samt effekterne af det intensive muslingefiskeri tilbage i midten af
1980’erne. Blåmuslinger har betydning for opbygning af edderfuglenes kropskondition om vinteren, før de indleder deres
træk til yngleområderne i de finske og svenske skærgårde. Med baggrund i den lange tidsserie af overvågning af blåmuslinger
i Vadehavet er der udviklet modeller for blåmuslingebestandens udvikling, som er brugt til at forklare ændringer i den
samlede bestand af edderfugle i Østersø/Vadehavs-området. Disse modeller er desuden brugt for en anden andefugleart,
havlitten som overvintrer i Østersøen og yngler i Sibirien. Forståelse af udviklingen af bestanden af blåmuslinger i Vadehavet
har derfor ikke kun betydning for fuglene i Vadehavet, men for store dele af Nordvesteuropa.

Bæredygtig turismeudvikling i 11 danske naturparker og nationalparker
Janne Liburd, Kristof Tomej og Birthe Menke, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
Pilotprojektet ”Bæredygtig turismeudvikling i danske naturparker og nationalparker” havde til formål at facilitere
bæredygtige turisme- udviklingsprocesser i udvalgte nationalparker og naturparker, heriblandt Nationalpark Vadehavet.
Pilotprojektet er gennemført af professor Janne Liburd, adjunkt Kristof Tomej og ph.d.-studerende Birthe Menke, Center for
Turisme, Innovation og Kultur, Syddansk Universitet. De tre forskere blev først vist rundt i hver enkelt park, og har
efterfølgende faciliteret 3-4 timers co-designworkshops med flere end 130 deltager i perioden 16/4 – 28/9, 2021. Fra de
væsentligste resultater og kritiske refleksioner over pilotprojektet fremhæves tre anbefalinger. At facilitere en konstruktiv
dialog således at samarbejdspartnernes eksisterende værdier og forskellige kompetencer kan bidrage til bæredygtig
udvikling. At afdække muligheder for at besøgende kan ’give tilbage’ til parken på forskellig vis, gennem meningsfuld
inddragelse og engagement. Og endeligt, at samarbejde på tværs af interessenter medfører ansvar for at gøre det meget
bedre sammen med (ikke for) andre.
Vejen til verdensarv
Charlotte Jensen
Oprettelsen i 1978 af det dansk-tyske-nederlandske regeringssamarbejde om beskyttelsen af Vadehavet (Det Trilaterale
Vadehavssamarbejde) har været banebrydende for udpegningen af Vadehavet som verdensarv. Erkendelsen af områdets
globale betydning for en lang række plante- og dyrearter tog sin begyndelse allerede i årtiet forinden – med det første
markante skridt til dets beskyttelse iværksat af en nederlandsk skoledreng i 1965. På hans initiativ blev den nederlandske
vadehavsforening dannet, hvilket blev startskuddet til en bredere grænseoverskridende bevægelse og et politisk pres i de
næstfølgende årtier.
Indlægget fokuserer på den historiske baggrund, de vigtigste begivenheder og politiske beslutninger for udpegningen af
Vadehavet som verdensarv i 2009 (Nederlandene og Tyskland) og i 2014 (Danmark). Det tidligste forslag til udpegning blev
allerede drøftet på regeringskonferencen om Vadehavet i 1991 på den daværende Esbjerg Højskole – et stenkast fra dagens
mødested.
Endvidere vil indlægget omtale, hvordan samarbejdet har været organiseret, og hvilken rolle den lokale medvirken har spillet
i den mangeårige proces.
Fra fiskerby til energimetropol – Esbjerg havn i kontinuitet og forandring
Søren Byskov, Sydvestjyske Museer
Hvordan og i hvilken udstrækning blev klyngedannelsen i Esbjerg inden for fiskeriet afløst af en klyngedannelse inden for
offshore/energi? Var der tale om to meget forskellige klynger, eller var der overlap og integration mellem de to maritime
brancher? Hvor meget kan Esbjergs nye identitet som såkaldt energimetropol siges at være bygget på byens tidligere status
som Danmarks største og mest fremtrædende fiskerihavn?
’Et interessant mystisk udseende’ – Kvindeliv på Fanø i Sejlskibstiden
Mette Slyngborg, Lulu Anne Hansen og Louise Hauberg Lindgaard, Sydvestjyske Museer
Fra slutningen af 1800’tallet blev billeder og fortællinger om Fanøkvinderne og deres særlige karakteristika og egenskaber
populære og nationalt kendte symboler på det maritime øsamfund ved Vestkysten. Et forskningsprojekt ved Sydvestjyske
Museer finansieret af en fondsbevilling til Fanø Museum undersøger, hvad der gemmer sig bag de senere og helt frem til i
dag dominerende populære narrativer om Fanøkvindernes nærmest mytiske styrke og modstandskraft udspringende af de
særlige livsvilkår, som de i Fanøs sejlskibstid levede under, mens deres mænd som sømænd og kaptajner rejste verden rundt.
På trods af en stærk mundtlig overlevering, er der aldrig foretaget en systematisk undersøgelse af Fanøkvinderne, deres
indbyrdes relationer og de rationaler som de agerede ud fra i forhold til at sikre familiens eksistensgrundlag
Projektet vil dermed være et første skridt til det, der bør blive et større komparativt studie i vadehavets kvinde- og
kønshistorie, og som kan bidrage til at belyse og nuancere populære og nutidige narrativer om kvindeliv som særligt
identitetsskabende for vadehavsområdets maritime øsamfund.
Tanker og følelser hos de tyske flygtninge på Esbjerg Flyveplads
Søren Kjær Rasmussen, Sydvestjyske Museer
2. Verdenskrig kunne tydeligt ses i Esbjerg, som var et vigtigt forsvarspunkt i Hitlers atlantvold. Bunkere var skudt op rundt i
området, og Esbjerg Flyveplads var blevet kraftigt udvidet. Selvom krigen officielt var forbi 5. maj 1945, prægede den
stadigvæk Esbjerg den efterfølgende tid. Blandt andet på flyvepladsen, som blev samlingspunkt for ca. 3.000 tyske og
østeuropæiske flygtninge 1945-48. Forskning i lejrenes historie er særligt interessant, fordi der knytter sig et unikt
kildemateriale til dem i form af mange hundrede konfiskerede breve fra flygtningenes hånd, som giver et unikt indblik i deres
tanker og følelser under opholdet Danmark. Tanker som omhandler alt fra desperation over Tysklands nederlag i krigen til en
vurdering af vestjysk dialekt.

