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FOKUS OG METODOLOGI
Fokus = den transformationsproces, som
det trilaterale vadehavsområde har
gennemgået de sidste godt 50 år, dvs.
fra økonomisk udviklingszone til
beskyttet naturområde og verdensarv.

Tidsånd

Personlig
agens/viljen til
magt

Viden/teknologi

Samfund

Økonomi

Metode/data: Feltarbejde, interviews
og forskningssamtaler gennem +20 år
Teoretisk blik: Socialkonstruktivisme.
Vadehavet ER - i kulturel forstand - ikke
et naturområde. Det er blevet det sfa
bestemte praksisser, der samtidig har .
omskabt folks liv og identiteter.

ANDEN VERDENSKRIG – 1960ERNE:
FATTIG PERIFERI, UDVIKLING ØNSKES
I 1950erne kunne børnene i Leuwarden ”kun
drømme om legetøj og god mad”
Marshall-hjælpen (1948-53)
Fund af naturgas i Vadehavet 1960
”Med indtægterne fra denne naturgas (fundet i
1960) blev landets infrastruktur grundigt
forbedret og udvidet i løbet af tresserne og
halvfjerdserne. Der blev anlagt utallige nye
veje og enorme diger for at forebygge en
gentagelse af katastrofen i februar 1953. (…)
Ved slutningen af denne periode var der
næppe en sten, der lå, hvor den engang havde
ligget”. (Geert Mak 2001).
Fokus er på genopbygning og materiel vækst.
Ingen taler om natur eller fugle.

KEES WEEVERS – EN UNG KATALYSATOR
Som Alperne, så Vadehavet
Kees vil være ‘wadloper’

Ameland-planerne => opråb + avisartikler
”et af de vigtigste naturområder i verden”
Foreslår at ”alle unge og gamle” går sammen
og opretter ”en forening til beskyttelse af Vadehavet”
17.oktober 1965: Vadehavsforeningen etableres i Harlingen
Ikke årsag men anledning
Fra ønske til intention

VADEHAVSFORENINGEN: NATIONAL BEVÆGELSE
Mål: at forhindre yderligere
inddæmninger og ‘redde naturen inde
det er for sent’.
To spor: 1. Viden (Wadden Sea Bulletin)
2. Overbevise offentligheden
 identifikation (logo, happenings mv)

Går i gang med at skabe en ny
fortælling om Vadehavet; ikke som
periferi og ej heller som økonomisk
ressource men som ”uerstatteligt
naturområde”

VADEHAVSBOGEN AF 1976: VISUALISERING
Første samlede beskrivelse af natur, samfund
og kultur i regionen under ét
Men også æstetisk nyskabende og ”et
forsvar for bevarelsen af et enestående
internationalt naturområde”, der ses som
truet af den moderne udvikling
=> Ét fælles område, èt fælles
genstandsfelt, én ambition

Transnationalt og tværfagligt netværk af
ildsjæle (forskere og aktivister)
Oplysningsmæssig succes, specielt i
Nederlandene (oplag på 60.000)

TRE NATIONER, ÉT SEKRETARIAT
(STATSLIGGØRELSE)
1973: Venstre-liberal regering i NL
=> Meijer-kommissionen + IUCNs forslag til selvstændig
vadehavskonvention
=> Politisk krise

=> Videnskabeligt symposium (1975) efterfulgt af første
Int. Vadehavskonference i Haag (1978)
1982: Fælles aftale om at koordinere indsatsen
Men … NGOerne er utålmodige
1985: Ide om et sekretariat lanceres + vedtages
1987: Sekretariatet oprettes i WHH = Vadehavet har fået
egen adresse; et kontor, der udelukkende beskæftiger sig
med dets velbefindende og koordinerer indsatsen ml de tre
lande. Professiolisering. Effektivisering.
1991: Nyt mål: Vadehavet skal være Verdensarv!

FORVALTNINGENS DILEMMA: AT GØRE TEKNISK
For at man kan forvalte et område, må det være læseligt, dvs. fremstå som et forståeligt felt med
specifikke karakteristika og grænser, hvor ud fra man kan identificere konkrete problemer og
anvise relevante teknikker til disses løsning.
 Videnskaben (ekspertise, neutralitet)
 modeller, begreber, antagelser
 bøger, artikler, statusrapporter, kort mv.
 Embedsværket (demokratiet, neutralitet)
 møder, konferencer
 resolutioner, deklarationer
Herved skabes mange vigtige milepæle, bl.a. sælforvaltningsplanen 1988, Det vejledende princip i
1991, vadehavsplanen 1997 osv.
MEN disse er (trods letlæste brochurer) uforståelige for en stor del af lokalbefolkningen.

LOKAL MODSTAND
Naturbeskyttelsen = nye værdier, ny praksis,
nye magtstrukturer, der berører mange
menneskers hverdag og hele selvforståelse.
Modstand langs hele kysten
Det handler om adgang til og brug af
naturens ressourcer (jagt, fiskeri, gåture mm.),
men også om status, anerkendelse og
retfærdighed
1997: Vadehavsplanen: Lokal deltagelse
nødvendig
2001: Verdensarven må opgives i DK
 Hvis arv er der tale om?
 fra lokalt og nationalt til globalt gode

SÅ TAGER VI KULTUREN MED
Et forum med mange faddere ~ igen
tidsånden, der spiller ind?
Brundtland 1987 + Rio 1992:
Bæredygtighed har tre ben: økologi,
samfund og økonomi.
”It is important to support an internal
identification among the people of the WS
area. This helps to take a pride in the entire
region, creates openness for environmental
mangement measures and makes people feel
responsible for the management proces.”
(WST 2001)

Eksperiment med trilateral offentlighed, der
frit kunne diskutere regionens fremtid, der
dog skulle være bæredygtig
Deltagere: repræsentanter for landbrug,
fiskeri, industri og havne, energi og politik
(inkl. de grønne NGOer)
Samarbejde og kompromis mulig
Områdets identitet  den kulturelle arv. de
typiske landskaber og naturen. Ud fra denne
treenighed skal den økonomiske udvikling
skabes.
I dag rådgivende ifht DTS

VERDENSARVEN
2009: NL og Tyskland
2011: Hamburg

2014: Danmark
=> Næsten paradoksalt har man i
regionen opnået det, som mange
stræbte efter i 1960erne, nemlig en fhv.
god økonomi, ikke på trods af men på
grund af naturens beskyttelsesstatus.
~ harmoni/balance?
Er de tre ben i bæredygtighedsparadigmet integreret?

NATURFORSTÅELSE OG ANVENDELSE
Periode

Naturforståelse

Anvendelse

Interessenter

Frem til midt/slutningen
af 1970erne

Potentiel økonomisk
ressource

Landbrugsjord
Fiskeri og jagt
Gasudvinding
Havneanlæg
Rekreative anlæg (skov)

Lokale landmænd,
fiskere og jægere,
+industri, havne og
andre investorer

1960erne og frem til i
dag

Natur – med egen
eksistensberettigelse

Er ideelt set ikke
defineret af sin
menneskelige
nytteværdi, dog
videnskab, biodiversitet
og vis rekreativ brug

‘Grønne’ interesser,
herunder økologer,
biologer mv.
Byboeres rekreative
interesser (lokalt og
nationalt)

Med verdensarven

Oplevelseslandskab

Verdensarv, dvs. et
klenodie som har en
eksistensberettigelse sfa

Byboeres rekreative
interesser (lokalt,
nationalt og i tiltagende

ET TRANSFORMERET VADEHAV
Tidsånd:

Vækstfilosofi

Anti-materialisme

Bæredygtighed

Natursyn:

Ressource

Natur

Oplevelseslandskab

Mål:

Modernisering

Beskyttelse

Integration (?)

Økonomi:

Landbrug/fiskeri

Industri

Turisme

Skala:

Lokal (og national)

Trilateral

Global

Lokale:

Borgere

Forstyrrelse

Partner/entreprenør

Identitet:

Landbrug/fiskeri

Modstandere

Turistdestination
Verdensarv

