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FORORD
Dette er bestyrelsens plan for Nationalpark Vadehavet for perioden 2013-18.
Planens succesfulde gennemførelse hviler på tre fundamentale ting: lokalt engagement, lokal opbakning og positivt samarbejde
med os i nationalparkbestyrelsen og -rådet. Derfor var det opløftende, at den lokale interesse gennem hele planprocessen også
markerede sig i høringsperioden af planforslaget i 2012. Der indkom 49 høringssvar, som har ført til en række mindre
ændringer og tilretninger i teksten. Mange konkrete forslag og idéer har fundet vej til indsatsområderne i afsnittet ”Hvad vil
vi?” – eller til idékataloget, som sammen med høringssvarene kan ses på nationalparkens hjemmeside (www.nationalparkvadehavet.dk).
Bestyrelsen vil derfor gerne takke alle, der har bidraget til virkeliggørelsen af denne nationalparkplan.
Ud over at være rettesnor for udviklingen af nationalparken, vil planen med dens vision, målsætninger, og indsatser være
grundlaget for tildeling af de årlige bevilliger på finansloven. Desuden skal planen tjene som udgangspunkt for at søge medfinansiering fra fonde og sponsorer til gennemførelse af de mange gode ideer og projekter.
I de kommende år vil bestyrelsen i samarbejde med rådet og med udgangspunkt i planen udvælge og gennemføre projekter fra
det righoldige idékatalog – afhængigt af de økonomiske muligheder og lovgivningsmæssige rammer. De vil blive indarbejdet i
de årlige budgetter og i arbejdsplanen, og de vil blive offentliggjort på nationalparkens hjemmeside.
Endvidere er det glædeligt at konstatere, at Nationalpark Vadehavet allerede har sat sig synlige spor i lokalområderne både blandt enkeltpersoner, foreninger, institutioner og myndigheder. Oprettelsen af nationalparken har medført, at en lang
række initiativer har taget udgangspunkt i parkens eksistens. Desuden har flere benyttet den som løftestang til at søge - og
har fået - midler til udvikling i Vadehavsområdet. Også disse initiativer følges med interesse af bestyrelsen.
I planperioden forventes det, at det danske Vadehav vil blive udpeget som verdensarv i lighed med de tyske og hollandske
områder, således at store dele af nationalparken vil få højeste internationale anerkendelse.
Det skal vi være stolte over, og det vil understrege, at: Nationalpark Vadehavet er Danmarks Internationale Nationalpark.
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Bent Poulsen/formand

Svend Tougaard

På vegne af Nationalparkbestyrelsen
Venlig hilsen
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Hvad har vi?
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DANMARKS INTERNATIONALE
NATIONALPARK
Danmarks Internationale Nationalpark
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Et grænseoverskridende
kystområde
Nationalpark Vadehavet dækker et areal
på ca. 1.500 km2, hvoraf ca. 300 km2 er
landareal. Det er dermed Danmarks største nationalpark. Den udgør knap 10 % af
det dansk-tysk-hollandske vadehavsområde, der, som et ca. 500 km langt bånd,
strækker sig fra Blåvandshuk i Danmark
til Den Helder i Holland.

Et samspil mellem natur og
menneske
Mod Nordsøen er Vadehavet afgrænset
af en perlerække af øer og højtliggende
sandbanker – fra Fanø til Texel. De er
adskilt af kilometerbrede vanddyb, som
forgrener sig ind i Vadehavet i mindre
priler og løb – og som ved lavvande står i
skarp kontrast til de blotlagte vader. Den
havskabte marsk markerer de fleste steder
områdets grænse på fastlandet mod de
højereliggende istidslandskaber – kaldet
geest. Overgangen mellem vadehav og

marsk er som oftest markeret med meterhøje diger, som også er det mest iøjnefaldende og gennemgående træk for menneskets tilstedeværelse i Vadehavsområdet
gennem tiden.
Det er samspillet mellem områdets
dynamiske naturkræfter og menneskelig

Vadehavet i centrum
Vadehavet er det vigtigste sted for kystfuglene på Den Østatlantiske Trækrute. Her
tanker de op. Visse arter fordobler deres vægt
under opholdet i Vadehavet, så de kan flyve
non-stop til deres ynglepladser højt mod
nord eller overvintringsområderne langt
mod syd.

foretagsomhed, der har skabt en kystnatur
og formet et kulturlandskab, som ikke
findes mage til andre steder i verden end
netop her i Vadehavsområdet.

Natur på verdensplan
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Europas store vejkryds
Vadehavets geografiske beliggenhed er
afgørende for, at det er berørt af så mange
forskellige interesser som intet andet
kystområde i Europa. Flere af kontinentets største byer og industriområder ligger
inden for dets opland og påvirker direkte
eller indirekte Vadehavet – bl.a. via de
store flodsystemer. Nordsøen er endvidere
blandt de mest trafikerede havområder i
verden og samtidig eneste adgang ad søvejen til den øvrige verden for store dele

Danmarks største nationalpark
Nationalpark Vadehavet omfatter store dele af
kystområdet mellem Blåvandshuk i nord og den dansktyske grænse i syd. 100 km i fugleflugt og fordelt mellem fire
kommuner.

Ribe Å

Ribe
Mandø
Rejsby Å

Brøns Å

Skærbæk

Rømø
Havneby

Br
ed

eÅ

Højer
Vidå

Danmarks Internationale Nationalpark

Området rummer de største sammenhængende tidevandsflader noget steds på
kloden. Med deres mylder af liv udgør
de et livsnødvendigt ‘spisekammer’ for
omkring 12 mio. trækkende vadefugle,
gæs, ænder og terner fra store dele af den
nordlige halvkugle. Også marsken rummer
natur på verdensplan. Bl.a. lever der
omkring 500 dyrearter i de saltpåvirkede
områder – som det eneste sted på jorden.
Dette gælder også for den lille laksefisk
snæblen, som lever i flere af nationalparkens å-systemer.

Tønder

Rudbøl
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Det Internationale Vadehavsområde er omkring 12.000
km2 stort. Den hollandske del udgør 40 %, den tyske del
50 % og det danske område udgør 10 %.

Danmark

Danmarks Internationale Nationalpark

Tyskland

Holland

Copyright: Det Fælles Vadehavssekretariat, Wilhelmshaven.

Data source: Landsat© 7Eurimage
ETM
2003: 13 May 2000, 02 May 2001, 15 July 2002, 22 April 2003. Layout & Print: Druckerei
pyright 2003
PLAKATiV,
Common
www.plakativ.org.
Wadden Sea Secretariat,
Co
Wilhelmshaven, www.waddensea-secretariat.org &
www.brockmann-consult.de
Brockmann-Consult GmbH, Geesthacht,
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Internationalt samarbejde og
fælles beskyttelse

Danmark har tillige underskrevet Den
Europæiske Landskabskonvention, der
sigter på at opretholde og beskytte særligt
værdifulde landskaber i Europa. Vadehavets kulturlandskaber nyder også i denne
sammenhæng en særlig international
bevågenhed.

Thorkild Jensen

Allerede i 1982 indgik Danmark, Tyskland
og Holland et regeringssamarbejde om
beskyttelsen af Vadehavet. Sidenhen
er også natur- og miljøovervågning,
administration og planlægning – samt
kystbeskyttelse, kulturhistorie og landskab – inddraget i ‘Det Trilaterale Vadehavssamarbejde’. I 2009 har Holland og
Tyskland desuden fået deres vadehavsområder optaget på UNESCO’s liste over
verdensarv. Det forventes, at den danske
del opnår samme status i planperioden.

Næsten hele nationalparken er udpeget
som Natura 2000-område, og vandområderne er tillige omfattet af EU’s vandrammedirektiv. Det er forpligtende, nationale
udpegninger, som er iværksat for at beskytte den biologiske mangfoldighed
inden for EU.

Danmarks Internationale Nationalpark

af Centraleuropa. Også udnyttelsen af
olie- og gasforekomsterne – samt opstilling af vindmølleparker – i Nordsøen
er forbundet med stærke økonomiske
interesser, bl.a. i havnebyernes følgeindustrier. Fra Europas tætbefolkede egne
besøges Vadehavet hvert år af millioner
af turister og har derfor en betydelig
indflydelse på den økonomiske og den sociale udvikling overalt i området. Endelig
spiller marsklandets frodighed fortsat en
afgørende rolle for et aktivt landbrug og
dermed for opretholdelsen og udviklingen af lokalsamfundene i kystområdet.
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En vision for Nationalpark
Vadehavet
Vadehavet er Danmarks Internationale Nationalpark. Dette er
nationalparkbestyrelsens udgangspunkt for følgende vision for
Danmarks Internationale Nationalpark

12

Nationalpark Vadehavet:
‘Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående
marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem
natur og mennesker.

Danmarks Internationale Nationalpark
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DANNELSEN AF VADEHAVET

D a n n e l s e n a f Va d e h a v e t

Naturens kræfter

Geesten – skabt af isen

Det er tidevandet, stormfloderne og
vinden, der gennem de seneste 9.000 år
har været – og stadig er – de dominerende
kræfter i opbygningen og ændringen af
dette særprægede landskab. Geologisk set
rummer Nationalpark Vadehavet et af de
mest dynamiske landskaber i Danmark.

Under den seneste istid for ca. 15.000 år
siden strømmede smeltevandet med store
mængder sand fra isranden i Østjylland
mod vest i store netværk af floder og
dækkede de lavere dele af det gamle morænelandskab fra forrige istid. De højeste
partier fremstod herefter som bakkeøer

Vadehavet – skabt af det
stigende hav
Havets overflade lå under sidste istid ca.
120 meter lavere end i dag, og det europæiske fastland og Storbritannien var dengang ét sammenhængende landområde. I

Nordsøområdet - fra sidste istid til i dag

75.000 år siden
Under sidste istid var store dele af Nordeuropa dækket af en km-tyk iskappe, men
Vadehavsområdet var isfrit.

14

mellem de nyopståede smeltevandssletter
af det aflejrede sand – kaldet hedesletter.

12.000 år siden
For ca.12.000 år siden var iskappen smeltet
bort fra nordsøområdet. Storbritannien var
en del af kontinentet.

9.000 år siden
For ca. 9.000 år siden opstod Nordsøen pga.
havspejlsstigningen. Tidevandet fik for alvor
indflydelse på kystområdernes udformning
og for dannelsen af Vadehavet.

I dag
Ø-kædens beliggenhed er således resultatet
af tidevandets bevægelse og transporten af
sand og ler langs kysten de seneste 9.000 år.

John Frederiksen

takt med isafsmeltningen steg havet. For
omkring 9.000 år siden fulgte kysten formentlig en linje fra Blåvand i nord til den
tyske ø Sild i syd. 1.000 år senere overskyllede havet de lavtliggende hedesletter
og dannede store sandvolde, som efterhånden udviklede sig til en skærmende

ø-barriere. I læ heraf begyndte dannelsen
af det egentlige vadehav.
I takt med den relative havstigning steg
grundvandet i de lavtliggende landområder landværts ø-barrieren, og områderne
forsumpede. Dette førte til dannelsen af

tykke tørvelag. Ved den fortsatte havstigning blev tørvelagene oversvømmet
af havet, og dermed fik man dannet en
lagune – et vadehav – mellem barriereøerne
og fastlandet.

D a n n e l s e n a f Va d e h a v e t

Vadehavets landskaber ved lavvande. Set mod syd med Fanøs sydspids, Mandø og Rømø, dyb- og priler, vader og højsand.
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Ca. 1650

1804

1899

Vadehavet – under stadig forandring

D a n n e l s e n a f Va d e h a v e t
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Kortet fra 1650 viser afsnøringen af Langli fra et tidligere
Skallingen. 150 år senere er det nuværende Skallingen ’på
plads’ som højsand og med begyndende klitdannelse.
Omkring år 1900 er halvøen fortsat et højsand med
flere klitter mod vest. De to sidste kort, hvor højsandet
er dækket af marsk, viser de store forandringer omkring
Skalling-ende, der på blot 25 år er blevet 1,5 km kortere.

1976

Øerne og Skallingen – skabt af
havet og vinden
Sandvoldene – højsandene – udviklede sig
efterhånden til egentlige øer, og de blev
langsomt ‘skubbet’ østpå. Hvornår Rømø,
Mandø og Fanø har fået deres nuværende
beliggenhed vides ikke præcist. Derimod
ved man, at det nuværende Skallingen
først er dannet efter den store stormflod

2001

i 1634, og at øen Langli er opstået ved havets gennembrud under denne stormflod
af et ældre og mere østliggende Skallingen.
På Rømø, Fanø og Skallingen findes store
klitlandskaber. I takt med at der dannes
nye klitter, ændrer klitlandskabet karakter
alt efter alder og afstand til havet.

På Rømø og på nordsiden af Fanø ses tre
klitrækker af forskellig alder. På Rømø
er en fjerde klitrække under opbygning.
Nærmest Nordsøen findes de hvide klitter, som ved stormflod nås af vandet.
Når den hvide klit er vokset i højden
indvandrer bl.a. planten sand-hjælme, der
dæmper sandflugten. I større afstand fra
havet udvikler den hvide klit sig til grøn
eller grå klit – med et sammenhængende

1970

1930
1850

1600
Ca. år 1000

plantedække. De store mængder sand,
der også i dag transporteres langs kysten,
opbygger fortsat højsande i den ydre del
af Vadehavet.

ved flod og samler det udadgående vand
ved ebbe.

Vaderne – skabt af tidevandet

Når vaden bliver så høj, at den kun er
vanddækket i kort tid omkring højvande,
indvandrer de mest salttålende planter
(kveller og spartina). Omkring højvandslinjen indvandrer annelgræs, der giver
mulighed for øget aflejring. I løbet af en
årrække opbygges et sammenhængende
plantedække: Vaden er blevet til marsk
– og slik er blevet til klæg.

Vaderne er de områder i Vadehavet, som
tørlægges ved lavvande og vanddækkes
ved højvande. De udgør ca. ⅔ af Vadehavets areal. Forskellen mellem høj- og
lavvande i nationalparken er mellem 1,3
og 2 meter – størst mod syd.

Rømøs udvikling mod vest kan tydelig ses i de fire nord-syd
gående klitrækker. Øens bysamfund ligger på den ældste
klitrække.

Hans Hagge

Begyndende klitdannelse.

På vandskellet mellem de enkelte tidevandsområder er vadernes niveau relativt
højt, og de gamle adgangsveje, ebbeveje, til
Mandø og Langli følger disse naturlige
’højdedrag’ i vaden. Store strækninger af
Rømødæmningen samt Låningsvejen til
Mandø er også anlagt på disse vandskel.
Vaderne gennemskæres af et forgrenet
net af mindre tidevandsrender, priler og
løb, som fordeler det indgående tidevand

Yderligere opbygning af marsken foregår
ved, at store højvander, springfloder, eller
stormfloder overskyller området. Marskdannelsen ophører normalt omkring
2-2,5 meter over middelvandstanden,
idet vandstande over dette niveau kun
forekommer få gange årligt. Når marsken
udvikler sig uden menneskets indgriben,
dannes et naturligt dræningssystem af loer.
De eroderer sig gennem det nydannede
land i et forgrenet net af små, bugtede
tidevandsløb. Det ses f.eks. på Skallingen
og Nordrømø.
Mange steder har mennesket fremmet
dannelsen af marsk ved at indhegne store
arealer i vaden med lave (gran-)hegn, faskingærder. Disse slikgårde dæmper vandets
bevægelser og fremmer bundfældningen
af slik. I slikgårdene har man gravet
grøfter, grøblerender, som afvander området

D a n n e l s e n a f Va d e h a v e t

Dannelsen af Rømø

Tidevandet fører sand, silt og ler ind i
Vadehavet, hvor det kan bundfældes, når
tidevandet er i ro. Det finkornede materiale kaldes for slik og aflejres i de roligste
områder – på østsiden af øerne eller langs
fastlandet. Sandet derimod aflejres på de
mere ubeskyttede dele af vaderne. Havbunden hæver sig ganske langsomt – med
ca. 4 mm om året, men enkelte steder i de
indre dele af Vadehavet helt op til 1,5 cm
om året.

Marsken – skabt af vaderne

17

•
•
•
•
•

•
•
•

Thorkild Jensen

Tidevand
Tidevand skyldes månens og solens tiltrækning af jordens vandmasser, samt jord-måne-systemets rotation
omkring et fælles tyngdepunkt.
Hver tidevandsperiode (flod og ebbe) varer i gennemsnit 12 timer og 25 minutter.
I den sydlige del af Nordsøen varierer tidevandets størrelse fra ca. 1,3 m ved Den Helder i Holland til omkring
3,5 m i Tyske Bugt. Den aftager til ca. 2,0 m ved Sild-Rømø og til ca. 1,3 m ved Esbjerg.
Ved ny- og fuldmåne optræder springflod. Her er forskellen mellem høj- og lavvande størst.
Jo større tidevandsforskellen er, jo kortere afstand er der mellem øerne – og dermed er øernes længde også
mindre. Øerne i Holland er længere end De Østfrisiske Øer. Hvor tidevandsforskellen er størst – i Tyske Bugt
- forsvinder øerne helt.
I hele Vadehavet udveksles i hver tidevandsperiode ca. 14 km3 vand med Nordsøen. Det svarer til den vandmængde, der findes i hele Kattegat.
Den tid, det tager at udskifte alt vandet i de fire, danske tidevandsområder, varierer mellem 17 og 60 døgn.
I hver tidevandsperiode transporteres omkring 70 mio. tons sediment ind i Vadehavet. Kun ca. 5 % bliver
tilbage.

Sandvade ved lavvande.
D a n n e l s e n a f Va d e h a v e t

hurtigere ved ebbe. Derved øger man muligheden for, at landplanter kan indvandre
på de højereliggende partier, agre, mellem
grøblerne. Metoden har spillet en betydelig rolle gennem tiden ved dannelsen af
store dele af marsken overalt i Vadehavsområdet.

Svend Tougaard

Marskdannelsen i den danske del af Vadehavet begyndte for ca. 3.000 år siden.
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Jan Tandrup Petersen

D a n n e l s e n a f Va d e h a v e t

Skallingen – den naturlige saltmarsk med loer.
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Hans Hagge

Kogen – skabt af forlandet
Når marsken har vokset sig bred og høj
nok, er den normalt blevet inddiget. Forlandet er dermed blevet til en kog.
I Tøndermarsken er der foretaget inddigninger siden midten af 1500-tallet. Gennem de følgende århundreder blev der
her opført flere havdiger, hvorved der er
opstået flere koge. Den seneste inddigning
blev afsluttet i 1982, hvor Ny Frederikskogs Forland blev til Margrethe-Kog.
Skallingen og Varde Ådal er i dag de eneste, større marskområder i nationalparken,
der ikke er inddiget.

Forlandet syd for Rømødæmningen – med grøblerender.

D a n n e l s e n a f Va d e h a v e t

Forsvinder Vadehavet igen?

Geest-skrænten ved Marbæk.

Hvad vil der ske med Vadehavet, hvis
havspejlstigningen fortsætter som følge af
den globale opvarmning? Meget tyder på,
at havets stigningstakt vil være højere end
den, der har været gældende de seneste
9.000 år. Med de hidtidige prognoser
forventes det, at det danske Vadehav vil
‘overleve’ pga. aflejring af rigelige mængder af kystnært sediment.

Svend Tougaard

Nationalparken skulle således have fremtiden for sig.
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Den egentlige trussel mod Vadehavets
eksistens som kysttype synes på langt sigt
at være de diger, som er etableret gennem

Geest
Nordsøen

Vadehavet

Vadehavs-ø

Marsk
Havdige

Middel højvande
Middel lavvande

25 m

9.000 år før nu

10-20 km

Geologisk tværsnit gennem nationalparken
Vadehavsøerne ligger på et fundament af marint sand. I lagunen bag øerne er der aflejret et 20 meter
tykt lag sediment gennem 9.000 år. Oven på istidsaflejringerne finder man tørv, som overlejres af
marine sedimenter. De vandrette, brune bånd af tørv er dannet i forbindelse med sænkninger af havniveauet inden for de seneste 3-4.000 år. De gule, trekantede formationer er fortidens dyb og priler.
Kilde: Geoviden, nr. 1, 2009.

D a n n e l s e n a f Va d e h a v e t

de seneste 500 år. Det betyder nemlig, at
de områder, der i dag kan oversvømmes
og modtage sediment, er blevet mindre, så
der totalt set kan aflejres mindre sediment
i hele vadehavssystemet.

Carl C. Christiansen

Strandsand
Klitsand
Sand og silt - aflejringer i tidevandsdybene
Sand, silt og ler - aflejringer på vaderne
Silt og ler - brakvandsaflejringer
Tørv
Istidsaflejringer

Gl. Frederikskog – den inddigede marsk.
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NATURVÆRDIERNE

Fuglenes verden

Naturværdierne

Sammenholdt med at det internationale
Vadehav har verdens største sammenhængende vadeflader, rummer dette nøglen til
forståelse af Vadehavets globale betydning – især for fuglelivet. Det dansk-tyskhollandske Vadehav er af international
betydning for mindst 40 fuglearter. For
otte arter gælder tilmed, at næsten hele
verdensbestanden benytter Vadehavet
hvert år.
For 22 trækkende kystfuglearter er nationalparken den ubetinget vigtigste lokalitet
i Danmark. Det gælder bl.a. for bramgås,
pibeand, krikand, spidsand, sortand,
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Jan Tandrup Petersen

Nationalparkens marine del hører til de
mest produktive havområder i verden.
Det skyldes først og fremmest, at det lave
vand sammen med tidevandet giver mulighed for en kolossal mikroskopisk planteproduktion på vaderne. Dette er igen
fødegrundlag for opvæksten af gigantiske
tætheder af bunddyr.

Strandskade – nationalparkens mest udbredte vadefugl.

hjejle, strandhjejle, stor regnspove, lille
kobbersneppe, islandsk ryle, alm. ryle og
hvidbrystet præstekrave. Den nordlige del
af nationalparken har særlig betydning for
lysbuget knortegås, idet en væsentlig del
af verdensbestanden (2-3.000 individer)
opholder sig her om efteråret.

Flere stærkt truede, danske ynglefuglearter – bl.a. brushane, alm. ryle, hvidbrystet
præstekrave, sandterne og dværgterne
– findes i nationalparken i små bestande.
Også fåtallige ynglefuglearter tilknyttet
ferske vådområder – som rørdrum, plettet
rørvagtel, engsnarre, rørhøg, hedehøg,

Jan Tandrup Petersen
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Blåvandshuk

Mosehornugle – en sjælden ynglefugl.

Varde

Ho

Skallingen
Esbjerg

sortterne og mosehornugle – yngler eller
har ynglet i Vadehavsområdet indtil for få
år siden.

Desuden lægger nationalparken navn til
fænomenet ‘Sort Sol’, når ca. 1 mio. stære
‘flyver til ro’ i de udstrakte rørskove forår
og efterår.
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Nationalparkens naturtyper
Naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og
udpegede Natura 2000-naturtyper og -levesteder. I forhold
til opdelingen af Natura 2000-naturtyper indeholder
nationalparken det største antal forskellige naturtyper i
Danmark – i alt 33 (se bilag 2).
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Hedehøgen har de seneste årtier i stigende grad ynglet på åbne arealer med
hvede og raps – fremfor i rørsumpe, som
er dens foretrukne ynglehabitat. Uden en
særlig indsats igennem ‘Projekt Hedehøg’ ville bestanden antagelig været gået
tilbage. I dag yngler omkring 90 % af alle
danske hedehøge i Vadehavsområdet.

m

eu

Sn

Tønder

Rudbøl
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Nationalparkens naturtyper

raturudsving for plante- og dyrelivet på
vaderne – fra stærk varme om sommeren
til frost om vinteren. Derfor er livet i – og
på – vaderne kun for de hårdføre arter af
børsteorme, muslinger, snegle og krebsdyr.

Vader og tidevandsrender
Tørlægning af store dele af havbunden
to gange i døgnet medfører store tempe-

Det rige dyreliv skyldes, at det meste af
den mikroskopiske planteproduktion
både foregår i vadens øverste del og i det
lave vand. I det åbne hav foregår produktionen kun oppe i de øverste, lyspåvirkede

Rastende vandfugle i nationalparken

Spættet sæl i nationalparken

Foretrukne rastepladser i Vadehavet – gennemsnit om efteråret 1980-2010.

Alle ynglepladser overskylles ved højvande. Højsands-rastepladserne ud til Nordsøen kan
samle op til 800 sæler på en enkelt plads. Desuden er der en række mindre rastepladser,
hvor der næsten altid træffes sæler.
Kilde: Svend Tougaard, Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Kilde: Aarhus Universitet, Institut for Bioscience.
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Rudbøl

Tønder

Klaus Mortensen/Naturplan

Mørkbuget knortegås – en trofast gæst.

lag, og en mindre del af næringen når ned
til bunden. I Vadehavet sidder bunddyrene
– så at sige – lige ved næringskilden.
Vadernes blomsterplanter er dværg-ålegræs
og i mindre omfang smalbladet ålegræs.

Med højvandet vender de arter, der ikke
kan tåle udtørring, tilbage til vaderne. Det
drejer sig bl.a. om fiskeyngel af fladfisk
og sild, hesterejer og kutlinger, multe og
stavsild. Desuden træffes laks, ørreder og
lampretter; arter som fortrinsvis bruger
Vadehavet som ‘transit-område’ for at
gyde i de tilstødende vandløb. Dyrelivet
i tidevandsrenderne er præget af havpattedyr – især spættet sæl, men også marsvin forekommer hyppigt. Bestanden af
spættet sæl i nationalparken er på omkring
4.400 individer – af i alt ca. 35.000 i det
internationale Vadehav. Siden 2002 er
bestanden øget med ca. 11 % om året.
Gråsæl forekommer regelmæssigt i natio-

nalparkens vestlige områder, men endnu
er der ikke påvist en ynglebestand.
Højsande
I nationalparkens vestlige dele, især
mellem Fanø og Rømø, ligger de store
højsande – Vadehavets ørkener og mest
dynamiske natur. I stærk kontrast til
vaderne er levekårene på disse eksponerede sandflak ringe. Det meste af tiden
er sandbunden tør og udsat for sandflugt.
Samtidig er den for næringsfattig til, at
alger og anden mikroflora kan trives. Ved
stormflod sættes hele højsandet under
vand i flere døgn. Denne dynamik hindrer
udviklingen af et permanent planteliv.

Spættet sæl – den store, faste beboer.

Svend Tougaard

Naturværdierne
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Hans Hagge

Klithede – på Rømø.

Naturværdierne

Højsandene har imidlertid stor betydning
for fugle og sæler. Enkelte fuglearter
som hvidbrystet præstekrave, havterne
og dværgterne yngler på de højstliggende
dele; dog aldrig i store antal og ofte med
ringe ynglesucces. For især vadefugle og
måger er højsandene velegnede rastepladser ved højvande. Også for spættet sæl er
højsandene en vigtig rasteplads. Den nære
beliggenhed til dybene sikrer sælerne en
hurtigt flugt ved forstyrrelser.
Strande
På øernes og Skallingens vestvendte
kyster fører vinden det aflejrede sand ind
over land, hvor det danner flade sandsletter eller bliver blæst sammen til klitter.
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Mellem Esbjerg og Varde Å og foran
Hjerpsted Bakkeø findes også strande,
som, på grund af havets erosion, her er
ganske smalle.
Strandene er stort set uden plantevækst. I
perioder – eller med tiden – kan der opstå
klitdannelser med spredt bevoksning af
strand-kvik, sand-hjælme og marehalm.
Hvis ikke vind eller stormfloder igen udsletter den begyndende klitdannelse, kan
disse udvikle sig til bevoksede ‘grønne
strande’ og senere til ny saltmarsk1, klitsumpe eller hvide klitter.

Kun få, fastboende organismer kan klare
sig på strandene – heriblandt rovbiller,
der har tilpasset sig ved at sidde nedgravet i sandet. I lighed med højsandene
spiller strandene en rolle som yngle-,
raste- og fødesøgningsområde for en
række vadefuglearter og måger. I uforstyrrede områder anlægger hvidbrystet
præstekrave og dværgterne deres reder.
Uden for yngletiden er strandene vigtige
raste- og fødesøgningsområder for f.eks.
strandskade og sandløber samt for mange
måge- og småfuglearter. I isvintre har
strandene særlig betydning for bl.a. hele
den overvintrende bestand af strandskader, fordi strandene her som oftest er
isfrie pga. bølgepåvirkninger.
Klitter
Den konstante omlejring af sand i de
yderste, hvide klitter betyder, at kun få
arter, som sand-hjælme, marehalm og
ager-svinemælk, kan vokse her. På læsiden
af den hvide klit, hvor kalk- og næringsindholdet er højt, udvikler der sig ofte
en mere artsrig vegetation domineret af
rødsvingel med indslag af gul snerre,
bidende stenurt, bakke-nellike m.fl. Her
i den grønne klit findes også den relativt
sjældne klit-limurt og hollandsk hullæbe,
som første gang blev registreret i Vadehavsområdet (Rømø) i 2002. I de gamle
I Vadehavsområdet anvendes ofte betegnelsen ’saltmarsk’ for naturtypen ’strandeng’ – for at understrege den
jævnlige oversvømmelse med saltvand og afsætning af
slik  klæg  marsk.
1

heden. På klittoppene og på sydvendte
klitskråninger forekommer ofte sandhjælme sammen med græsarten sandskæg. Her findes også en del arter af lav,
først og fremmest rensdyrlav. Laver er
følsomme over for luftforurening, og da
luften ved Vadehavet er relativt ren, kan
man her finde forholdsvis mange arter af
laver. På nordvendte klitskråninger og på
afblæsningsfladerne dominerer revling og
hedelyng. Her findes også engelsk visse
og i de fugtige lavninger mosebølle og
klokkelyng.

Enkelte steder, som for eksempel på Skallingen, finder man denne zonedannelse,
men i praksis oftest i en forvirrende, fintmasket mosaik af de forskellige klittyper.
Af de mange insektarter skal fremhæves
den smukke og livlige bille sandspringeren, der kan optræde i store antal og
klitperlemor-sommerfuglen, som kun
findes enkelte steder i nationalparken.

I klitlavningerne vokser benbræk, kæruld, næbfrø og kødædende plantearter af
soldug. Enkelte steder på Fanø og Rømø
findes den lille orkidé hjertelæbe. Andre
steder er der indslag af farvestrålende
arter som plettet gøgeurt og klokkeensian.
Klokkeensian i blomst.

Naturværdierne

Moser
De karakteristiske moser i nationalparken
er de mange (ekstrem-)fattigkær i klitlavningerne og på klithederne. Her findes
store bestande af kvælstoffølsomme
plantearter, som ellers kun forekommer
sparsomt i andre dele af Danmark.

(Klit-)heder
Efterhånden som klitterne udvaskes, bliver jordbunden næringsfattig, og der dannes klithede. I modsætning til indlandshederne er klithederne naturligt dannet.

Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Æglæggende ensianblåfugl på klokkeensian.

Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

På grund af det kuperede terræn bliver
klitheden mere varieret end indlands-

Klokkelyng giver mørk og aromatisk honning.

Hederne er tilholdssted for en række
sjældne fuglearter som mosehornugle og
hedehøg.

Hugormen kan ses i klitterne ved Blåvand
og på Skallingen, og markfirbenet er
kendt fra Rømøs og Fanøs klitområder.
Strandtudsen er karakteristisk overalt i
nationalparkens klitsøer. På Fanø finder vi
områdets eneste bestand af vilde kaniner.

Dele af Fanø og Rømø er dækket af
klithede, og på fastlandet findes den på
Skallingen og i Marbæk-området.

Jan Tandrup Petersen

udvaskede klitter længere mod øst er
næringsindholdet lavt, og vegetationen
domineres af laver og mosser med indslag
af hedelyng, revling, sandskæg, blåmunke
og almindelig kongepen.
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Svend Tougaard

I moserne findes sommerfuglen ensianblåfugl, der suger nektar i klokkelyngen
og kun lægger sine æg på klokkeensian.
Sommerfuglen er sjælden i Danmark, men
den findes stadig i væsentlige bestande på
Rømø og Fanø samt i Ho-Oksby området.
Hvor der er ‘lommer’ med aflejringer
af strandskaller, kan man se fattigkær
i mosaik med rigkær. Her finder man
arter, som man ikke forventer at finde i
den barske vestjyske natur: leverurt, den
sjældne eng-troldurt, orkidéen sumphullæbe og bregnen slangetunge.
Liden soldug – en kødæder.

Rømø er der fundet det sjældne krebsdyr
damrokker.

Strandtudse – klittens paddeart.

Lars Maltha Rasmussen/Naturplan
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Nogle steder kan man finde vandhuller,
der holder vand til et stykke hen på
forsommeren. Her yngler strandtudsen,
som er klitternes karakteristiske paddeart
– men også spidssnudet frø. En række
sjældne ynglefugle er særligt tilknyttet moserne, bl.a. rørdrum, rørhøg og blåhals. På
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Overdrev
I nationalparken findes overdrev næsten
udelukkende på Fanø. På fastlandet findes
mindre overdrevsarealer ved Ho, ved Blåvand og i Marbæk-området. Plantevæksten er domineret af de samme arter, som
findes i klitten: græsarterne rød svingel,
alm. hvene, bølget bunke og fåresvingel.
Af blomsterplanter kan nævnes alm. kongepen, håret høgeurt, blåmunke og rødknæ. Ved Marbæk og Ho er overdrevene
tidligere marker på sandet og næringsfattig bund, hvor driften nu er opgivet.

Plantager
I nationalparken findes der stort set ikke
skove med oprindelige, danske træarter
– bortset fra spredte pile- og birkekrat.
I første halvdel af 1900-tallet blev der
anlagt ca. 2.000 ha plantager på klitter og
klitheder – fortrinsvis for at dæmpe sandflugten. På Fanø og Rømø og i Marbækområdet består plantagerne hovedsageligt
af bjerg- og skovfyr og sitkagran, men
der foregår en gradvis ændring til eg og
birk. Plantagerne er levested for en række
sjældne fuglearter – bl.a. natravn og rødrygget tornskade.
Saltmarsk og forlande
Saltmarsken rummer en stor artsrigdom
og findes især på lævendte strækninger på

Hans Hagge

øerne og Skallingen. Sidstnævnte rummer
den største, naturlige saltmarsk i det internationale Vadehavsområde (ca. 7 km2).
Desuden er der striber af saltmarsk fra
Nyeng i Ho Bugt til øst for Esbjerg.
Saltmarsken foran digerne benævnes forlande. Af hensyn til digernes sikkerhed er
et bredt og højt forland af stor betydning
som bølgebryder.
Saltmarsk med en naturlig dynamik er
relativt sjælden i alle tre vadehavslande.
I nationalparken findes den ud over på
Skallingen kun på Langli, opvækstområderne på Keldsand, østsiden af Mandø
samt Nordrømø og Nordfanø. Mange
steder afgræsses saltmarsken (forlandet)
med får eller kreaturer, men også afgræsning med heste kan ses.

Den intensivt græssede saltmarsk domineres af strand-annelgræs, strand-gåsefod

og strand-vejbred. Herefter følger en
zone med bl.a. rød svingel, harrilgræs,
jordbærkløver m.fl. Hvor saltmarsken er
mere tør og sjældent bliver oversvømmet,
afløses den af et strandoverdrev med
høst-borst, almindelig røllike, engelskgræs, hvidkløver og en række græsarter.

højvandet. En række trækfugle som knortegås og pibeand er afhængige af saltmarskens rige, proteinholdige plantedække,
når de skal opbygge deres fedtreserver.
Det gør dem i stand til at stå vinteren
igennem eller klare det lange forårstræk til
deres nordlige yngleområder.

Der er registreret flere end 1.500 arter
af hvirvelløse dyr. Hovedparten er helt
afhængige af saltmarsken som levested –
f.eks. ca. 40 arter af edderkopper, ca. 100
arter af bladlus og ca. 300 arter af snyltehvepse. Saltmarsken er også vigtig som
yngle-, raste- og fødesøgningsområde
for mange fuglearter. Vadefugle benytter
disse områder som rastepladser under

Varde Ådal
Varde Ådal er den eneste, større ådal i
det internationale Vadehavsområde, som
ikke er afgrænset af diger og reguleret af
sluser. Det salte tidevand kommer næsten
helt ind til Varde, og ved store højvander
og stormfloder breder saltvandet sig uhindret ind over engene i ådalen. Omvendt
kan åens ferskvand ved lavvande spores

Naturværdierne

Den ugræssede eller ekstensivt græssede
saltmarsk domineres ofte af stilkløs kilebæger (f.eks. på Skallingen) med indslag
af strandasters, tætblomstret hindebæger
og strandmalurt. Marsken går herefter
over i strand-rørsump, der som regel domineres af tagrør og/eller strandkogleaks
og strandasters (ved Albuebugten og på
Høne-engen på Fanø, langs Rømødæmningen og på østsiden af Mandø). Strandrørsumpen afløses ofte af et mere tilgroet
strandoverdrev.

Saltmarsk – i sensommeren.
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Varde Ådal flankeret af geesten ved Myrtue (til højre) og Tarp (til venstre).

langt ud i Ho Bugt. Der er således en tæt,
økologisk sammenhæng mellem de tidevandspåvirkede dele af ådalen og Vadehavet. Nærmest Vadehavet har engene i den
1.600 ha store ådal karakter af saltmarsk.
Længere inde i ådalen er engene brakke
eller ferske.

Engene lå før i tiden hen som fugtige
græsarealer, der fortrnsvist blev benyttet til høslæt og sommergræsning med
kvæg. Her voksede sjældne planter som
drue-gåsefod, eng-byg og eng-skær. De
fleste af disse små og langsomt voksende
arter kunne ikke klare sig i konkurrencen

med de mere kraftfulde græsser, som blev
dominerende i takt med, at den landbrugsmæssige drift blev mere intensiv.
Områdets værdi som fuglelokalitet blev
forringet fra begyndelsen af 1970’erne,
hvor størstedelen af arealerne blev udnyt-

I dag huser området bestande af ynglende
engfugle, og blandt de mest karakteristiske er sjældne ynglefugle som blå kærhøg
og engsnarre. Tidligere var også brushane
og stor kobbersneppe faste ynglefugle
her. Hedehøgen yngler i visse år fortsat i
enge og rørsumpe, og den sydlige race af
blåhalsen er indvandret til området inden
for de seneste 15 år.
De vidtstrakte engarealer udgør vigtige
fødesøgnings- og højvandsrasteområder
for en række arter af trækfugle, der ved
lavvande fouragerer i Ho Bugt. For svømmeænderne er engene særligt vigtige,
idet de på natlige togter søger langt ind i
området for at søge føde.

Fra naturens hånd er marskengene fugtige
og artsrige med bl.a. ranunkel-arter, forglemmigej, trævlekrone og kær-tidsel. Den
varierede plantevækst giver livsbetingelser
for mange forskellige smådyr, som igen
er vigtige som føde for unger af ynglende
vadefugle (bl.a. stor kobbersneppe, brushane og rødben). Blandt trækfuglene er
engene særligt betydningsfulde for kortnæbbet gås, bramgås, vibe, stor regnspove

I nationalparken er marskarealer udlagt i
omdrift med græs, kløver, majs og korn.
Disse områder rummer robuste plantearter som mosebunke, knæbøjet rævehale,
krybhvene, lyse-siv, gåse-potentil og
lav ranunkel. Omlagte græsarealer har
betydning som ynglelokalitet for mere
almindelige engfugle som vibe, rødben og
engpiber. Disse arealer udnyttes også som
raste- og fødesøgningslokalitet for trækfugle – især af gæs og svømmeænder men
også af vibe, hjejle og stor regnspove.
Tøndermarskens ydre koge
Tøndermarsken er den eneste danske
kogs-marsk. De ydre koge (Gl. Frederikskog, Ny Frederikskog og Rudbøl Kog)
er domineret af vedvarende græsfenner
med vandingshuller – afgrænset af vandfyldte grøfter, som også fungerer som
hegn. Siden Tøndermarskens afvanding
i 1920’erne har man i sommerhalvåret
pumpet vand fra Vidåen ind i grøfterne
(bevanding). De ydre koge repræsenterer
i dag den driftsform, der tidligere var
almindelig i den øvrige del af Tøndermarsken – og vidt udbredt i det internationale
Vadehavsområde.
Ved husdyrenes direkte adgang til grøfterne opstår ‘trampezoner’ mellem fenner

’Operation Engsnarre’
I midten af 1990’erne indledte man et omfattende
landbrugs- og miljøprojekt for at genskabe de naturforhold, som tidligere kendetegnede marskområderne i den nordlige del af Vadehavet. Fra 1998 blev
‘Operation Engsnarre’ en realitet, da de første 20-årige
driftsaftaler om ændret afvanding og miljøvenlig
drift af engene blev indgået. Siden da har projektet
udviklet sig til at omfatte ca. 75 % af Varde Ådal, hvor
størstedelen af området i dag drives ekstensivt med
1-2 høslæt om året – og mindre end 5 % af arealet
anvendes til produktion af grønpiller.
De hidtidige erfaringer (2011) viser, at det går langsomt med forandringerne i plantesamfundene, og at
de karakteristiske engfugle, målt både i antal arter og
i antal individer, ikke er genindvandret til området i
det omfang, som er målsætningen.
Engsnarre.

Naturværdierne

De inddigede marskenge
Nationalparkens inddigede marskenge
rummer de største, sammenhængende
græsarealer i Danmark.

og hjejle. Vedvarende græsenge findes
bl.a. i den centrale del af Ribemarsken,
på Mandø, i Margrethe-Kog og Tøndermarskens ydre koge.

Aivars Petrins/Naturplan

tet til intensiv græsproduktion til fremstilling af foderpiller.
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John Frederiksen

Naturværdierne

Tøndermarskens ydre koge med Vidå, kanaler og vandhuller.

og grøfter, hvilket giver optimale muligheder for engfuglene til at finde føde. Især
ungerne er afhængige af at kunne finde
orme, snegle og andet ‘småkravl’, som
giver dem den livsvigtige protein.
Der er godt 200 km grøfter, og trampezonen er mellem 20 og 50 cm bred på hver
side af grøfterne. Det giver næsten 20 ha
spisekammer – fordelt over hele området.
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Det klare og næringsrige vand samt græsningen af bredderne forhindrer opvækst
af rørskov og sikrer gode vækstforhold
for vandplanterne. I 1990’erne blev der
bl.a. registreret 24 arter af undervandsplanter; en plantegruppe, som er gået
stærkt tilbage i resten af landet. Desuden
tre arter af vandaks (spidsbladet-, hårfinog tæt vandaks), som alle er udryddelsestruede i Danmark.

Grøfterne er blandt de danske naturtyper,
der rummer flest arter af smådyr, fordi
lysåbne grøfter med rent, næringsrigt
vand er et særsyn i Danmark. Bevandingssystemets kanaler og skelgrøfter rummer
desuden 11 fiskearter – heriblandt den
lille, specielle fisk dyndsmerling, som i
Danmark kun lever i Vidå-systemet. Bestanden vurderes i dag til at være så lille,
at den er i fare for at uddø.

Vandløb
De vandløb, som udmunder i Vadehavet,
afvander store dele af Sydvestjylland,
Sønderjylland og den nordlige del af
Slesvig-Holsten. De største og vandrige-

Naturværdierne

Med Tøndermarskloven i 1988 erkendte
man de ydre koges store naturværdier.
Loven har medvirket til, at områdets
oprindelige udseende og drift i mange
henseender er blevet sikret, og man har
dermed fået gode muligheder for at
bevare dets naturværdier. Siden lovens
vedtagelse har der været udsving i bestandene af ynglende vadefugle. Efter
stigninger i slutningen af 1970’erne gik
det tilbage i løbet af 1980’erne især for
vibe og rødben, mens arter som brushane
og alm. ryle forsvandt. De ydre koge
udgør dog fortsat et naturområde af
international betydning. Således har stor
kobbersneppe sin største, danske bestand
i området (2010: ca. 100 par), betydelige
forekomster af ynglende knarand (26 par)
og atlingand (30 par). Desuden optræder
10.000-tallige flokke af bramgæs, viber
og hjejler i træktiden – og ikke mindst er
de 100.000-vis af stære karakteristisk for
Tøndermarsken.

Jan Tandrp Petersen

Vandingshullerne er knapt så artsrige
som grøfterne. Sortternen, som tidligere
ynglede her i stort antal, er, bortset fra en
enkelt lokalitet, forsvundet som ynglefugl.

Stor Kobbersneppe – marskens brune eminence.
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Krebseklo og grøn
mosaikguldsmed

fri adgang hertil pga. opstemninger og
spærringer.

Grøn mosaikguldsmed er en af vore tre fredede guldsmedearter. Den findes få steder på Sjælland og så
her i Tøndermarskens
ydre koge – men
kun hvor planten
krebseklo vokser. Den
borer sine æg ind i
denne plante.

De store og vidtforgrenede vandløbssystemer i Sydvestjylland er blandt de mest
betydningsfulde for en række sårbare og
truede plante- og dyrearter i Danmark.
Vandløbene fungerer som gydeområder
og levesteder for op til 25 fiskearter – bl.a.

for snæbel, laks, stavsild, dyndsmerling,
hav-, bæk- og flodlampret. De er opført
på Danmarks rødliste over akut truede
dyrearter eller på EU’s liste over arter,
som kræver ‘særlig beskyttelse’. EU har sat
snæblen på listen over dyrearter, som
kræver ‘streng beskyttelse’. Det betyder, at
Danmark har pligt til at forbedre forholdene for bestanden.

Redningsplan for snæblen

Naturværdierne
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De mange å-systemer fører store mængder ferskvand til Vadehavet. Derfor
betyder vandkvaliteten i åerne meget
for den kemiske og biologiske tilstand i
Vadehavet. For mange af fiskearterne er
nationalparkens salte og ferske vande to
sider af samme sag. Begge vandmiljøer
skal være velfungerende, for at arterne
kan overleve.
For mange fiskearter gælder, at de kun
kan formere sig, hvor vandløbsbunden
består af grus og sten i bestemte størrelser. Selvom der i vandløbene er strækninger med gunstige gyde- og opvækstområder, har fiskene i mange tilfælde ikke haft

Snæblens overlevelse har stor international bevågenhed og betydning. Derfor har EU’s LIFE-fond, som støtter bevarelsen af truede plante- og dyrearter, støttet den danske indsats med 60 mio. kr. for at redde denne truede fiskeart.
I Varde Å, Sneum Å, Ribe Å og i Vidå er der i 2008-12:
•
•
•
•

Fjernet 13 spærringer. Det har givet snæblen – og dermed alle andre vandrefisk – adgang til mere end 130 km
egnede gydestrækninger. Dette er mere end en tredobling af de tidligere gydeområders udstrækning.
Genskabt gydemuligheder i de fire å-systemer – ved udlægning af sten- og grusstryg.
Genoprettet og genslynget ca. 30 km vandløb – herunder Varde Å over en strækning på 20 km.
Etableret ca. 500 ha nye opvækstområder for snæbel-yngel – mere end en fordobling af det tidligere areal.

Svend Tougaard

ste vandløb i nationalparken er Varde Å,
Ribe Å og Vidå – som er hhv. det fjerde,
femte og sjette største vandløb i Danmark
– samt Sneum Å.

Snæblen er en laksefisk, der lever i Vadehavet, men gyder i de større vandløb. Før i tiden var snæblen udbredt i hele
Vadehavsområdet, men i dag gyder den kun i de syd- og sønderjyske vandløb. Det vurderes, at der er ca. 7.000 snæbler
tilbage i Vadehavet.

Laksen skaber stor økonomisk værdi lokalt og nationalt. Den positive udvikling,
som laksen har været inde i, skal fortsætte,
så man når de mål, der er fastsat i ‘National forvaltningsplan for laks’ samt i EU’s
habitatdirektiv. Det overordnede mål er, at
laksebestandene kan klare sig selv – uden
udsætninger. I første omgang har målet
været at opnå en ‘gunstig bevaringsstatus’ (se
side 38), hvilket svarer til en årlig opgang
på ca. 1.000 gydelaks i de enkelte vandløb.
Flere åer har et langt større potentiale end
de 1.000 opgangsfisk. Lakseyngel bliver
stadig sat ud i Varde Å, Ribe Å, Sneum Å
og i Kongeå efter et fast program. Laksen
er fredet i de nævnte vandløb, men der
kan gives dispensation til at fange et begrænset antal.
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Vadehavets store vandløbssystemer rummer også en bestand af odder, hvor de

lange og uforstyrrede å-strækninger er en
af årsagerne til, at den er i fremgang.

Vadehavets vandoplande
5.500 km2 af Danmarks 43.000 km2 afvandes til Vadehavet.
Det svarer til ca. 13 % af det samlede landareal. Hertil
kommer 260 km2 vandopland fra Tyskland.

Naturværdierne

Varde Å, nedstrøms Karlsgårdeværket, er
det eneste sted i Danmark, hvor flodperlemuslingen måske fortsat lever. Det
seneste fund blev gjort i 1995 i forbindelse med forundersøgelser til at genskabe
gamle å-slynger. Flodperlemuslinger kan
blive 140 år gamle.

eÅ

å
Vid

Bestandene af ørred bliver opretholdt
via udsætninger finansieret ved salg af
fisketegn. Undtaget fra denne praksis er
Ribe Å (og Brøns Å), hvor man i stedet
anvender indtægterne til restaurering.

I forhold til opfyldelsen af vandrammedirektivets krav om ‘god økologisk tilstand’
har en del vandløb brug for ‘en hjælpende
hånd’ for at nå målet. Det gælder særligt
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for fiskearter, hvor mange, naturlige
bestande fortsat er for små. En række
restaureringsprojekter viser, at det er muligt at genskabe gode forhold for fiskene.
Igennem de senere år er der sket radikale
forbedringer med hensyn til at sikre fiskenes passagemuligheder. Der er fjernet en
del opstemninger, og det er planlagt at
fjerne flere spærringer i de kommende år.

En del steder er der etableret passage med
stenstryg. De opstuver vandet, så man
udligner faldet ved tidligere spærringer.

er okker med til at forringe levevilkårene
også for de fiskearter, der opholder sig i
kortere eller længere tid i nationalparken.

Med hensyn til okker i vandløbsstrækningerne i nationalparken synes der
ikke at være problemer for dyrelivet her.
Imidlertid er udfældning af okker i de
øvre vandløb visse steder ret stort. Da
mange fiskearters gydepladser findes der,

De større søer
Der er få naturlige søer i nationalparken,
men til gengæld en del kunstige – opstået
bl.a. i forbindelse med digebygning eller
-forstærkning og ved opstemning af
vandløb.

Ribe Vesterå.

Thorkild Jensen

Naturværdierne

36

Søen fungerer primært som højvandsrasteplads for vadefugle forår og efterår.
De talrigeste arter er alm. ryle og islandsk
ryle, der forekommer i flokke på op til
50.000 individer. Forekomsterne af rødben og hvidklire er også betydelige med
rasteflokke på flere tusinde individer. I
den nordlige, ferske del har sortkliren sin
vigtigste rasteplads i Danmark med mere
end 2.000 individer.

Den 52 ha store Rudbøl Sø vest for Tønder gennemstrømmes af Vidåen. Søen
opstod i forbindelse med inddigningen
af marsken i 1566. Den har en gennemsnitsdybde på 0,8 meter og en største
dybde på ca. 3 meter. Dybden varierer i
takt med vandstuvningerne i den nedre
del af Vidåen. Vandet i Rudbøl Sø er ret

Marbæk-området – med søer og plantage.

uklart, hvilket bl.a. skyldes alger og okker
fra Vidåsystemet. Undervandsvegetationen er artsrig (15 arter i 1994) med god
udbredelse i den vestlige del af søen.
Fiskebestanden består af en blanding af
‘søfisk’ og ‘vandløbsfisk’. I 1994 blev der
registreret 12 fiskearter, hvilket er artsrigt
i forhold til andre danske søer.
Natura 2000-planens målsætninger for
søen er opfyldt med hensyn til fuglelivet,
men en række andre forhold er ikke tilfredsstillende: det uklare vand og et for
højt indhold af tungmetaller i sedimentet.
Lakolk Sø på Rømø er en lavvandet,
naturlig brakvandssø på ca. 7 ha. Der er
intet tilløb til søen, og afløbet via Klibjerg
Lå er i dag næsten sandet til. Det antages,
at søen er opstået i slutningen af 1700-tallet i forbindelse med dannelsen af nye

klitrækker. Søen ligger i dag omkranset
af store rørskove, og det åbne vandspejl
udgør kun en mindre del af det samlede
søområde. Søens største naturmæssige
værdi ligger i dens egnethed som leve- og
rastested for mange vand- og sumpfugle –
bl.a. rørdrum.
Søens miljøtilstand er karakteriseret som
ringe, men der er ikke foretaget en egentlig belastningsopgørelse.
Marbæksøerne er tre kunstige søer på
tilsammen 21 ha i Marbæk Plantage. De
blev anlagt i 1972/1979 i et tidligere hedeskær. Søerne er adskilt ved dæmninger,
men har i størstedelen af året indbyrdes
forbindelse gennem to sluser. Søerne er
næringsrige, og rørskoven er forskelligt
udviklet fra sø til sø – domineret af tagrør
og dunhammer.

Naturværdierne

I perioden 1984-2007 har 12 ud af de 22
mest almindeligt forekommende arter
udvist faldende tendens, men søen udgør
fortsat en af de vigtigste højvandsrastepladser i Vadehavet.

Svend Tougaard

Saltvandssøen i Margrethe-Kog er med
sine knap 250 ha nationalparkens største
sø. Den blev indviet i 1984 som kompensation for inddigningen af Ny Frederikskogs Forland især for vadefugle. Ved højvande i Vadehavet indpumpes 1.800 m3
saltvand i timen fra april til november.
Området fungerer periodisk også som
ferskvands-reservoir for Vidåens opstuvede vand under stormflod.
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Klæggrave
Klæggravene ligger umiddelbart bag
havdigerne. De er opstået inden for de
sidste 20-50 år ved afgravning af klæg til
forstærkning af digerne. De har ofte høje
koncentrationer af næringsstof (fosfor) til
trods for, at de aldrig har været belastede
af spildevand. Det skyldes bl.a. de mange
rastende svømmefugle, som tilfører
søerne betydelige mængder af gødning.

Klæggravene har en forholdsvis høj saltkoncentration – pga. indsivende saltvand.
De eneste fiskearter, man normalt finder
her, er arter tilpasset de vekslende saltholdigheder som for eksempel hundestejle,
kutling og ål.

Sneum Digesø

Sneum Digesø er dét genoprettede vådområde i Danmark, hvor der er registreret
det største antal fuglearter. Dette skyldes bl.a. søens bløde overgange mellem vandflade og omgivelser – i kombination
med græsningsaftaler. Sneum Digesø er således det danske skoleeksempel på, hvordan et større, kunstigt søanlæg kan
indrettes, så naturen i løbet af få år kvitterer med positive resultater.
På længere sigt vil søens ‘overlevelse’ afhænge af, at der kompenseres for belastningen af fuglenes ekskrementer og en
fortsat pleje af omgivelserne.
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Bæredygtig forvaltning af naturområder
indebærer, at kommende generationers
interesser tilgodeses, og at benyttelsen af
naturressourcerne er økologisk forsvarlig,
økonomisk levedygtig samt socialt og
politisk acceptabelt. I habitatdirektivet
er bæredygtighed udtrykt som ‘gunstig
bevaringsstatus’ for naturtyper og arter. I
vandrammedirektivet er bæredygtighed
udtrykt som ‘god økologisk tilstand’ for
vandløb, søer og kystvande (samt for
grundvandet).
Det skal understreges, at vand- og naturplanerne kun giver en bevaringsstatus og
udviklingsprognose for visse natur- og
miljøforhold i nationalparken.

Svend Tougaard

Naturværdierne

Er den største klæggrav på
26 ha. Den ligger i et 56 ha
stort engområde ved Sneum
Sluse. Søen blev udgravet i
begyndelsen af 1990’erne i
forbindelse med indvinding
af klæg til bl.a. forstærkningen af Darum-Tjæreborgdiget. Søen har allerede fået
international betydning som
yngle- og rasteplads for fuglearter tilknyttet Vadehavsområdet.

Naturens tilstand

Overordnet beskriver vand- og naturplanerne naturtypernes tilstand og sårbarhed.
Således er de marine naturtyper rimeligt robuste over for påvirkninger eller
ændringer – bl.a. fordi de ofte er store
og sammenhængende med regelmæssig
vandudskiftning. Derimod er nationalparkens naturtyper på land i langt højere grad
udsatte – og her især de næringsfattige og
små (isolerede) naturområder.
Opdelingen i naturtyper i Natura 2000planerne for Vadehavet er mere differentieret end den anvendte i nationalparkplanen. For de i alt 33 naturtyper gælder, at
19 har en ugunstig bevaringsstatus eller

-bevaringsprognose, mens 14 endnu ikkekortlagte og/eller -vurderede naturtyper
har en ukendt bevaringsprognose. De
hidtidige undersøgelser og kortlægninger
viser, at ingen af de registrerede naturtyper i Vadehavsområdet har ‘gunstig
bevaringsstatus’.

disse gælder, at de har en ugunstig bevaringsprognose, bl.a. på grund af næringsstofbelastning, tilgroning og manglende
landskabsdynamik. For de øvrige klit-naturtyper gælder, at deres bevaringsprognose er ukendt – på grund af manglende
kortlægning og kendskab til deres tilstand.

Moser
Tørvelavning og rigkær er kortlagt med
hhv. 2 ha og 18 ha i nationalparken. De
har begge en ugunstig bevaringsstatus
– pga. næringsstofbelastning, uhensigtsmæssige vandstandsforhold, tilgroning og
tilstedeværelsen af invasive arter.

En status for de enkelte naturtyper kan
ses i bilag 2.

(Klit-)heder
Klithede og tør hede indgår i udpegningsgrundlaget med hhv. 1.680 ha og
2 ha. Begge naturtyper har en ugunstig
bevaringsstatus, bl.a. på grund af næringsstofbelastning, tilgroning, manglende
landskabsdynamik, uhensigtsmæssige
vandstandsforhold og tilstedeværelsen af
invasive arter.

Overdrev
Der er kortlagt enkelte forekomster af
surt overdrev i området (ca. 18 ha). De
har alle en ugunstig bevaringsstatus.

Vader, tidevandsrender og højsande
For alle tidevandsområder må tilstanden
ift. indholdet af næringsstoffer betegnes
som ‘dårlig’ eller ‘ringe’. Det forventes
ikke, at vandplanernes målsætning om
‘god økologisk tilstand’ vil kunne opnås
inden 2015.
For højsande, vadeflader, åmundinger er
bevaringsprognosen vurderet som værende ugunstig på grund af de uhensigtsmæssige næringsstofforhold i Vadehavet.

Kirkeby Plantage på Rømø.

Naturværdierne

Svend Tougaard

Strande
Strand-naturtyper indgår ikke i Natura
2000-udpegningsgrundlaget, og derfor er
der ikke foretaget en vurdering af bevaringsstatus for disse naturtyper.
Klitter
Mange forskellige klit-naturtyper indgår i udpegningsgrundlaget. Kortlagt er
grå-/grøn klit (1.000 ha), skovklit (9 ha),
klitlavninger (360 ha), visse-indlandsklit
(7 ha) og græs-indlandsklit (2 ha). For

Plantager og skove
Stilkege-krat er den eneste skov-naturtype, der indgår i udpegningsgrundlaget
for habitatområderne, og da den endnu
ikke er kortlagt, er bevaringsprognosen
foreløbig ukendt.
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Saltmarsk
Saltmarsken (6.260 ha) er kortlagt og
tilstandsvurderet. Naturtypen som helhed
har en ugunstigtig bevaringsstatus på
grund af unaturlige vandstandsforhold,
tilgroning og manglende, målrettet pleje i
dele af områderne.
Ferske enge – inddigede marskenge
Naturtypen tidvis våd eng er kun registreret med 100 ha uden for havdigerne og
på øerne. I registreringen indgår ikke de
brakke og ferske enge i Varde Ådal og i
de inddigede marskområder. Bevaringsstatus for tidvis våd eng er vurderet som
værende ugunstig pga. tilgroning, tilstedeværelsen af invasive arter og uhensigtsmæssige vandstandsforhold.

Naturværdierne

Vandløb
Vandløbene har generelt en god vandkvalitet, med en målsætning der i de fleste
tilfælde er opfyldt ift. vandplanerne. Okkerforurening og forurening fra dambrug
samt næringsstoffer fra landbruget og
rensningsanlæg udgør imidlertid lokale,
men væsentlige miljøproblemer. Opstemninger i flere vandløb giver fortsat dårlige
passageforhold, så lokale bestande af
havørred, laks og snæbel ikke kan opretholdes.

Ekskrementer af sandorm – vadens faste beboer.
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Søer
Bevaringsstatus for naturtyperne næringsrig sø, søbred med småurter, kransnålalgesøer og brunvandede søer er på grund af
manglende kortlægning ukendt. Vedrørende tilstanden i Rudbøl Sø og Lakolk Sø
henvises til side 37.
Dyrearter
Der indgår 54 dyrearter (43 fuglearter og
11 ‘øvrige’ arter) i udpegningsgrundlaget
for Natura 2000-områderne i nationalparken.

For havlampret, flodlampret, dyndsmerling, stavsild, marsvin og gråsæl er
prognosen indtil videre ukendt, idet der
savnes kendskab til bl.a. bestandsstørrelser, forekomster og krav til levesteder.
Vurderingen er foretaget inden effekten af den omfattende naturgenopretning i de sydvestjyske vandløb er
slået igennem.
2

For fuglearterne gælder, at 24 arter/bestande har en gunstig bevaringsprognose
(fortrinsvis trækfugle), 20 arter/bestande
har en ugunstig bevaringsprognose (fortrinsvis ynglefugle) og to arter/bestande
har en ukendt bevaringsprognose.

og makroalger som rørhinde og søsalat
– mange steder med en tilbagegang i
udbredelsen af ålegræs.
Tyklæbet multe – med dreng.

Naturværdierne

For bæklampret, spættet sæl og odder er
prognosen gunstig, fordi de forekommer
med stabile eller voksende bestande i
området. For snæbel og laks er prognosen vurderet ugunstig bl.a. på grund af
spærringer i vandløb, manglende gyde- og
opvækstområder samt forringet vandkvalitet i vandløbene2.

Strandkrabbe – til lands og til vands.

En status for de enkelte arter kan ses i
bilag 2.

Sårbarhed og påvirkninger
Udledning af næringsstoffer
Tilførsel af næringsstoffer til nationalparkens naturtyper forårsager synlige ændringer i deres sammensætning og kvalitet.
Vadehavet har gennem årene været
belastet med kvælstof og fosfor. Det har
betydet opblomstringer af planteplankton

Svend Tougaard

Tre arter har en gunstig bevaringsstatus,
to har en ugunstig- og seks har en ukendt
bevaringsstatus/-prognose.
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Hidtil er der ikke påvist en mærkbar
forbedring i tilstanden i Vadehavet, som
effekt af reduktionen i udledningen af
næringsstoffer fra land. Faldet i næringssalte i nationalparkens vestligste og mere
åbne dele vurderes generelt at kunne tilskrives reduktioner i udledning fra Elben
og Rhinen.

Også i nationalparkens vandløb og søer
er der generelt tale om for høje koncentrationer af næringsstoffer ift. kravene i
vandrammedirektivet, hvilket medfører
øget tilgroning af vådområderne i ådale
og søområder. Det er vurderingen, at
mange søer ikke vil opnå en ‘god økologisk
tilstand’ i første planperiode.

Gødskning af saltmarsken og de inddigede marskarealer samt luftbåret kvælstof har medført, at plantearter, der tåler
næringsstoffer, har fået bedre vilkår end
de plantearter, som oprindeligt var karakteristiske for disse naturtyper. I nogle
områder med saltmarsk er vegetationen
blevet højere og domineret af færre arter.
Det har betydning for saltmarskens værdi
som levested for bl.a. klyde, rødben og
alm. ryle samt for mørkbuget knortegås
og pibeand. I de inddigede marskområder
er det bl.a. stor kobbersneppe, brushane
og engsnarre, der er gået tilbage som
følge af forringede levesteder.

Marsvin – har ugunstig bevaringsstatus.

I alle de næringsfattige klittyper og heder
– men også i rigkærene – har luftbåret
kvælstof generelt sat sig spor som ændringer i det oprindelige planteliv.

Svend Tougaard

Naturværdierne

Udledning af miljøfarlige stoffer
Den kemiske tilstand i Vadehavet lever
ikke som helhed op til de fastsatte målsætninger for vandkvaliteten i vandrammedirektivet. I de fire tidevandsområder
ligger koncentrationen af flere tungmetaller og miljøfarlige stoffer (TBT, PCB,
PAH) over grænseværdierne. Det har
medført kønsforstyrrelser hos strandsnegle ved Havneby på Rømø. Også indholdet
af kviksølv i blåmuslinger overskrider de
fastsatte miljøkrav.
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I havne sker der ofte udledning af miljøfremmede stoffer. Da havnebassinerne

Jan Tandrup Petersen

drev, som kun findes på små og spredte
lokaliteter.
Også negative påvirkninger af naturtilstanden i de mere udbredte naturtyper
som saltmarsk er et problem for trængte
ynglefuglearter som alm. ryle og klyde.
Men også trækfugle som lysbuget knortegås og ederfugl kan være delvist begrænsede af mangel på egnede fourageringsog rasteområder.
Fiskeri med bundslæbende redskaber
har påvirket naturen – dels ved at fjerne
bundlevende dyr – og dels ved at fjerne
sten og skaller, som især blåmuslinger
er afhængig af, når de skal etablere nye
banker.

Rørdrum – har gunstig bevaringsstatus.

Udledning af olie
Nationalparkens marine naturtyper er
udsatte, når det gælder risiko for påvirkninger fra oliespild og ulovlige udledninger af olie fra skibsfarten i Nordsøen.
Heldigvis har der været en nedadgående
tendens i de seneste år i omfanget af disse
udledninger.

Ophobning af flodskarn
Ilanddrevent affald fra skibsfart og olieboreplatforme (flodskarn og drivgods)
udgør et miljømæssigt, lokaløkonomisk
og æstetisk problem på nationalparkens
strande og forlande. På digerne er det
tillige et spørgsmål om sikkerhed. Alene
på Rømø indsamles årligt ca. 60 tons
flodskarn.
Reduktion og opsplitning af naturen
Et af de væsentligste problemer for en
række truede naturtyper er den stadige
reduktion og opsplitning, som forskellige menneskelige aktiviteter forårsager.
Det drejer sig f.eks. om rigkær og over-

Tilgroning
Tilgroning er en trussel for de lysåbne
naturtyper og for søerne. Yngle- og trækfugle, som er tilknyttet disse områder, er
også påvirket heraf. Mange steder forbedrer tilgroning leveforholdene for en række
prædatorer, bl.a. krage, ræv og mink, hvilket kan medføre øget pres på sårbare eller
truede fuglearter. Denne udvikling kan
skyldes øget tilførsel af næringsstoffer
sammen med manglende græsning med
husdyr eller manglende høslæt. Tilgroning
formindsker den botaniske artsrigdom og
f.eks. saltmarskens funktion som levested
for ynglefugle, bl.a. klyde, alm. ryle, brushane, splitterne, havterne og fjordterne
og for trækfugle som lysbuget knortegås

Naturværdierne

samtidig virker som sedimentfælder, ses
de højeste koncentrationer af disse stoffer
som regel her. I forbindelse med oprensning af bassinerne og den efterfølgende
klapning i Vadehavet spredes stofferne
igen i vandmiljøet. Det mest forurenede
sediment deponeres på land.
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John Frikke

som kommer for tæt på de rastende
flokke på højsande og vader.
Motorbådsjagt (vest for øerne) og den
såkaldte trækjagt, der fortrinsvis udøves
morgen og aften i marsken, er blandt de
aktiviteter, der kan have en forstyrrende
effekt. Med bestemmelserne i Vadehavsbekendtgørelsen fra 1998 er der indført
sejlads- og jagtbestemmelser i Vadehavet,
som regulerer dette.
Kystfiskeriet i den ydre del af nationalparken kan medføre forstyrrelser af fouragerende og fældende fugle – især sortand og
ederfugl. I perioden, hvor fuglene fælder,
er de ude af stand til at flyve.

Indsamling af flodskarn – ved St. Darum.

Naturværdierne

Uhensigtsmæssig vandbalance
Som følge af afvanding og vandløbsregulering er en generel lavere vandstand
en trussel mod de fugtige naturtyper som
saltmarsk, klitlavning, tidvis våd eng, tørvelavning og rigkær. Desuden medfører
dette forhøjet koncentration af okker i
visse vandløb – bl.a. i Tøndermarsken.
Forstyrrelser
Konflikt mellem forskellige rekreative aktiviteter og ynglefugle har især indflydelse
på bestandene af sårbare eller truede
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arter – f.eks. på hvidbrystet præstekrave
og dværgterne. Forstyrelser forringer
ynglesuccessen i de områder, hvor fuglene
foretrækker at yngle.
Forstyrrelser er også blandt de mest betydende faktorer, der regulerer antallet af
trækkende fugle på højvandsrastepladserne
i nationalparken. De påvirker fuglenes
hårfine energibalance og stramme tidsplan
under trækket.
Marsvin er sårbare overfor sejlads med
hurtiggående motorbåde og andre former
for højhastighedsfartøjer. Spættet sæl er
især påvirket af sejlads og ‘vadevandrere’,

Løse hunde – ikke overalt.

Lars Maltha Rasmussen/Naturplan

og klyde. Tilgroning udgør flere steder en
trussel mod klitnaturtyperne.

Invasive arter
I nationalparken er der flere invasive arter,
der påvirker det oprindelige plante- og
dyreliv. I selve Vadehavet er det fortrinsvis stillehavsøsters, som de seneste år har

Jan Tandrup Petersen

tiltrukket sig opmærksomhed på grund af
hastig spredning. Fra ingen forekomster i
1990’erne var bestanden i 2006 ca. 3.500 t
og i 2007 ca. 6.300 t – næsten en fordobling på ét år. Om denne udvikling vil
fortsætte og eventuelt på bekostning af
udbredelsen af blåmuslingerne er uvis.

Mink og mårhunde er en begrænsende
faktor for ynglefugle; særligt de kolonirugende arter som måger og terner. Nilgåsen er også ved at etablere sig, og den
kan, med en voksende bestand og dens
aggressive adfærd, formodentlig fortrænge
andre fuglearter.

Med hensyn til invasive plantearter er det
velkendte eksempel rynket rose (hybenrose). Den er under kraftig spredning
mange steder i klitterne i nationalparken
– især i sommerhusområderne på Rømø
og Fanø. På grund af sit store spredningspotentiale er den en reel trussel mod na-

Naturværdierne

Splitterne – har gunstig bevaringsstatus. Halvdelen af Danmarks bestand yngler på Langli.
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Thorkild Jensen

turtyperne. Rynket rose stammer oprindeligt fra det nordøstlige Asien og er kommet hertil i 1800-tallet som prydplante.
Mosarten stjerne-bredribbe er under
spredning i klitterne på Rømø, Fanø og
Skallingen. Arten koloniserer de åbne klitog klithedepartier, hvor den udkonkurrerer den naturlige lavflora. Stjerne-bredribbe er oprindeligt hjemmehørende på
den sydlige halvkugle, og den blev første
gang fundet i Danmark i 1968.

Udviklingsmuligheder

Øget naturpleje og -genopretning
Naturgenopretning og -pleje kan være
med til at skabe bedre forhold for de naturværdier, som gør Vadehavsområdet så
enestående. Snæblen og den oprindelige
danske laks kan få endnu gunstigere leveforhold ved at forbedre de fysiske forhold
i vandløb og på de vandløbsnære arealer.
Klæg- og fyldgrave kan i flere tilfælde
også få et øget naturindhold. I det hele

Stillehavsøsters – en ny invasiv art.
Rynket rose (hybenrose) – en invasiv art af ældre dato.

Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Naturværdierne
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Fremme af den frie dynamik
I nationalparken findes store områder,
hvor naturen er overladt til den frie
dynamik og kun i et begrænset omfang er
påvirket af menneskelige aktiviteter. Der
er muligheder for at fastholde og udvide
disse områder, hvor naturen får lov til ‘at
passe sig selv’. Eksempler er upåvirkede
havområder og vadeflader, strande, klitter
og saltmarsk.

taget må udviklingsmulighederne for at få
større og stærkere fiskebestande betegnes
som store, og dermed øges muligheden
for værdiskabelse lokalt.

Fokus på de ‘usynlige’ naturtyper
Der kan endvidere sættes fokus på de
mest truede og opdelte naturtyper som
rigkær, tørvelavninger og overdrev.

Der er potentiale for at optimere forholdene for især fugle, men også for andre
arter, ved at fremme de naturlige, hydrologiske forhold og variere afgræsning af
saltmarsk, ferske enge, klitter og klitheder.
Ekstensive driftsformer i landbruget kan
også medvirke til at fastholde og fremme
naturværdierne i nationalparken.

Udviklinger i natur- og vandplanerne
Flere af disse aspekter er indeholdt i
Natura 2000-planernes sigtelinjer for den
fremtidige indsats. De konkretiseres i
kommunernes og statens handleplaner og
dermed også i nationalparkens indsats i de
kommende år. Forslag til en sådan indsats
er beskrevet i afsnittet ’Vision, målsætninger
og indsatsområder’ (side 132).

Den overordnede målsætning i naturplanerne for Vadehavet er kendetegnet ved
en god naturtilstand. Der fokuseres på de
marine naturtyper, Varde Ådals brakvandsprægede miljø, Tøndermarsken og andre
inddigede marskområder, åer med udløb
til Vadehavet samt hele områdets funktion
som levested for en lang række ynglende
og trækkende fuglearter.
Dette forudsætter bl.a., at den marine del
af nationalparken med dets dyb, priler, højsande og vadeflader – samt de tilstødende
vandløb – opnår en god vandkvalitet. Ligeledes tillægges det betydning, at der sikres en god naturtilstand i de tilstødende
naturtyper som klitter og marskområder.

13 kg laks – en hjemmehørende art.

Benn Lodberg Jensen

Naturværdierne
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Langli i Ho Bugt – med ’det naturvidenskabelige
referenceområde’ i forgrunden – er blandt de
mest uforstyrrede dele af nationalparken.

Målsætninger for arter i nationalparkens Natura 2000-områder3
•
•
•
•
•
•
•

Snæbel, laks, havlampret, flodlampret, bæklampret, dyndsmerling og stavsild sikres vandløb med god vandkvalitet,
egnede leve- og gydesteder samt fri passage.
Marsvin, spættet sæl og gråsæl sikres gode fødeforhold i Vadehavet samt egnede raste- og yngleområder.
Odder sikres egnede levesteder i og ved vandløb.
Ynglefugle sikres egnede leve- og redesteder med lavt prædationstryk.
Trækfuglene sikres egnede raste- og forurageringsområder.
For fugle- og dyrearter med en vurderet ugunstig bevaringsprognose gælder, at tilstanden og det samlede areal af
levestederne skal være i fremgang.
Invasive arter søges bekæmpet og deres spredning forebygges så vidt muligt.
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Naturværdierne
De relevante natur- og vandplaner findes på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/
3

Naturværdierne
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Landskabskarakterer
De vidtstrakte og åbne vidder under den
høje himmel er det særlige ved nationalparkens landskaber – og uden sidestykke i
Danmark.
Især ved lavvande fremstår vaderne,
højsandene og øerne særligt markante
pga. deres visuelle storhed, deres uforstyrrethed, sammenhæng og dynamik.

Landskaberne

Mod land udgør de flade marskområder
og digekysterne karakteristiske kendetegn
for nationalparken, og de er med til at gøre
området til noget særligt. På lange strækninger markerer havdigernes knivskarpe
profil overgangen mellem hav og land.
Nationalparken er endvidere kendetegnet
ved kun i begrænset omfang at være beboet. Netop fordi landskabet er sparsomt
bebygget, lægger man mærke til den beBollert Højsand på Nordvestrømø – en af nationalparkens
ørkener.
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LANDSKABERNE

byggelse, der er. De mange højtliggende
kirker kan – ligesom Esbjerg by – ses
over store afstande, og de udgør markante
elementer i det flade landskab. En særlig
oplevelse er synet af Ribe Domkirke, som
rejser sig på kanten af marsken.
Den flade marsk
På strækningen fra Ho Bugt til grænsen
gennemskæres nationalparken af store
ådale: Varde Ådal, Sneum Ådal, Ribe Ådal
og sydligst af Vidå-dalen. Alle ådalene går
dybt ind i landet, og deres åbne landskabsrum er generelt meget velbevarede. De
afgræssede enge og deres sammenhæng
med diger og åer rummer værdifulde
landskabstræk.
Områderne afgrænses af digerne mod
vest, og mod øst af geest-randen, der ofte
fremstår markant på grund af randbebyggelsen og beplantninger.
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Nationalparkens landskabsformer
Det er den uafbrudte vekselvirkning mellem menneskets
virke og områdets stærke naturkræfter, der har skabt
et landskab uden sidestykke. De få elementer, dets
uforstyrrethed, sammenhæng og dynamik har en særlig
oplevelsesværdi.
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Vidå

Landskaberne
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geest, at man traditionelt har placeret
bebyggelsen.
Geesten i nationalparken er præget af
nåletræsplantager og hedestrækninger
vekslende med få arealer med landbrugsdrift – omkranset af læhegn.
Øerne og Skallingen
Fanø og Rømø er karakteriseret ved brede
sandstrande og klitområder med vidtstrakte, kuperede klitheder. Disse veksler
med lukkede plantager – med en mosaik
af moser og småsøer – og åbne marskområder.

Den vidtstrakte kogs-marsk – Gl. Frederikskog i Tøndermarsken.

Landskaberne
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De mange grøfter, der opdeler landbrugsarealerne, er med til at give området dets
særlige karakter. På grund af den sparsomme bevoksning og bebyggelse fremstår marsklandskabet meget åbent og
ensartet.
Inddigning gjorde det muligt at afvande
og opdyrke marsken. Alligevel har det
traditionelle billede med græsning og høslæt været dominerende op til vore dage. I
dag bliver nogle arealer af marsken dyrket
mere intensivt.

Den høje geest
I selve nationalparken indgår geestlandskabet kun i kystområdet mellem Esbjerg
og Varde Å, hvor Esbjerg Bakkeø når
helt ud til Vadehavet. Ved Vester Vedsted,
Astrup Banke og Hjerpsted Bakkeø danner geesten grænse til nationalparken.
På disse strækninger præges kysten af
høje, markante skrænter ned mod Vadehavet. Højdeforskellen mellem marsk og
geest er op til 30 meter. Det er på overgangen mellem den flade, lavtliggende
marsk og den højereliggende, let bølgede

På Fanø domineres bebyggelsen af de to
bysamfund Nordby og Sønderho – med
deres lave bebyggelser. På Rømø domineres bebyggelsen derimod af den nordsydgående række af små, samlede bebyggelser mod øst, som mod syd går over i
Havneby. På begge øer er feriecentre og
sommerhusområder særlige karaktertræk i
landskabet.
I modsætning til det varierede landskab
på de store øer er landskabet på Mandø
relativt ensartet. Øen er præget af de
åbne marskflader, der øen rundt afgrænses af diger og en lav klitrække mod vest.
De to inddigede koge anvendes mest til
græsning. Bortset fra enkelte huse og
gårde ligger bebyggelsen samlet i læ bag
klitrækken.

Svend Tougaard

Den høje geest-rand – ved Kjelst langs nordsiden af Varde ådal.

Langli og halvøen Skallingen er næsten
ubeboede. De præges af saltmarsk og
klitter og fremstår som åbne, helt uforstyrrede landskaber i tæt kontakt med
Vadehavet.

Overordnet set må nationalparkens
landskabsmæssige bevaringstilstand på
fastlandet karakteriseres som god, idet
hovedparten af de åbne marsklandskaber
fortsat ligger uden bebyggelse og anlæg.
Store dele anvendes til afgræsning, og det
vidstrakte udsyn er således bevaret. På
vadehavsøerne er den åbne landskabskarakter også bevaret i flere, større områder,

Nationalparkens landskaber er følsomme
på grund af deres flade karakter, og forandringer ses tydeligt på lang afstand.
Derfor kan det være problematisk, hvis
nye, fritliggende boliger, erhvervsbyggerier eller nye stalde, gylletanke og siloer
placeres i større afstand fra stuehus og
gamle udlænger. Ligeledes kan store
tekniske anlæg som højspændingsmaster,
vindmøller og vejanlæg virke dominerende i de flade områder. Beplantning i de
åbne områder kan hindre udsynet og sløre
indtrykket af de store vidder. Det kan

være læhegn, mindre skovbeplantninger
eller blot tilfældige træbevoksninger.
Det er også vigtigt ikke at sløre sammenhængen mellem marsken og geest-randen,
så man fortsat kan opleve de markante
overgange mellem de to landskaber –
både i tid og rum.
På øerne vil landskabet skifte karakter,
hvis de mange små arealer, hvor der tidligere har været græsning eller dyrkning,
forsvinder. F.eks. de såkaldte ‘knoldemarker’ på Fanø, som er små jordlodder mellem klitterne, der tidligere blev brugt til
lidt korn- og kartoffeldyrkning. De er ikke
blot sårbare eller truede, men de har også
en interessant historie at fortælle.

Landskaberne

Tilstand, sårbarhed og
påvirkninger

men opførelse af nye fritidshuse, ferieanlæg og byudvidelse i de åbne områder har
sløret den landskabelige profil.
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Udviklingsmuligheder
Fremme af de historiske landskaber
Den landskabelige sammenhæng mellem
hav og land, marsk og geest er dominerende træk i landskabsoplevelsen i
nationalparken. Et supplerende træk, som
understreger områdets historiske særpræg
og dimension, er et landskabsbillede med
græssende kreaturer og får. EU’s landbrugsstøtteordning synes at give mulighed for
at styrke en sådan udvikling, som det
eksempelvis praktiseres på Skallingen.

Hensynsfuld placering af nyanlæg
Der er mulighed for at placere småindustri i eksisterende landbrugsbygninger,
så nybyggeri begrænses. Bebyggelsernes
ofte karakteristiske beliggenhed på geestranden med udsigt over marsken og vaden
kan også udnyttes i turistmæssig sammenhæng.

og høje land – men inde i landet, hvor
der er mulighed for mere hensynsfuldt at
indpasse nyanlæg i landskabet.
Landskabskarakter-analyser i sammenhæng med kortlægninger af oplevelsesværdier kan bidrage til beslutninger om,
hvilke landskabelige hensyn, der bør tages
i forbindelse med nyanlæg og -bebyggelse.

Opførelse af store vindmøller, højspændingsmaster, motorveje eller større
produktionsbygninger mv. – uden for
nationalparken – er en udfordring ift. den
landskabelige oplevelse af nationalparken.
Sådanne anlæg bør så vidt muligt ikke placeres tæt på overgangen mellem det lave

Jævnlige oversvømmelser fra åen af engene ved Ribe fastholder adskillelsen af by og land.

John Frikke

Landskaberne
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Landskaberne

Tyske vindmøller – set fra Nationalpark Vadehavet.
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DE KULTURHISTORISKE
VÆRDIER
Sammenhænge og grænser
Vadehavets kulturhistorie vidner om
befolkningens stadige evne til at udnytte
havets og marskens muligheder og til at
tilpasse sig dets trusler. Dette kommer

til udtryk i de mange velbevarede kulturminder. Bl.a. hører Vadehavsområdets
landsbyer til de bedst bevarede i Danmark
– pga. deres struktur og sammenhæng
med det omgivende landskab.

Kvistluge i Fanøhus.

Også kulturlandskaber i
verdensklasse

Jan Tandrup Petersen

De kulturhistoriske værdier

For at kunne arbejde med disse sammenhænge, har man i kulturhistorisk henseende ofte inddraget større dele af Vadehavsområdet, end det har været tilfældet,
når det gælder natur og naturbeskyttelse.
Afgrænsningen af Nationalpark Vadehavet følger i højere grad naturbeskyttelseslinjerne. Det betyder, at der er lokaliteter,
som i en kulturhistorisk sammenhæng
må anses for at være uomgængelige, ikke
indgår i nationalparken.
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En international undersøgelse4 har konkluderet, at kulturlandskaberne i det internationale Vadehavsområde rangerer højest
blandt tilsvarende landskaber over hele
verden. Undersøgelsen understeger, at
det er af vital betydning, at beskyttelsen,
forvaltningen og formidlingen af sådanne
landskaber og deres kulturhistoriske træk
Et sammenlignede studie af Vadehavsområdets landskaber og kulturarv. Udarbejdet af ‘Historic Department,
Essex County Council; marts 2010.
4
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Fælles kulturhistoriske træk
I nationalparken finder man mange
kulturhistoriske træk, som er karakteristiske for det internationale Vadehav.
Særligt karakteristisk er den måde, hvorpå
indbyggerne i området har håndteret
marsken, tidevandet og stormfloderne.

1915/-78

1880

Kulturmiljø

1928

Rømø
1926

Brøns Å

Havneby

Br
ed

eÅ

1867
1985

Udvalgte kulturspor i nationalparken
Kulturarvsstyrelsen har i samarbejde med museer og
kommuner udpeget 36 kulturmiljøer og 25 landbymiljøer
i – eller i nær tilknytning til – nationalparken med særligt
bevaringsværdige kvaliteter.
Nærmere beskrivelser i ’Vadehavets Kulturarvsatlas’:
www.kulturarv.dk/vadehavet-kulturarvsatlas
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sker med aktiv deltagelse af de mennesker, der lever i området. Nationalparken
har en væsentlig rolle i samspillet mellem
beskyttelse og benyttelse af Vadehavets
værdifulde kulturlandskaber.
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Også stormflodssøjler, redningsstationer
og de mange skibsvrag i nationalparken
vidner om, at omgangen med havet ikke
altid har været ufarlig. I forhold til de
tyske og hollandske dele af Vadehavet har
det danske Vadehav kun smalle marskstrækninger og få værfter, men til gengæld
kan nationalparken fremvise de forskellige udviklingsstadier, som mennesket har
forvaltet mødet mellem hav og marsk på.
Skønt Vadehavet var en vigtig ressource
for søfart og fiskeri, har kystens mange
ladepladser og fiskerlejer kun efterladt sig
beskedne spor. Det skyldes, at skibene
kunne lastes og losses ved en åbred eller
mens de lå på vaden ved lavvande, og at
der derfor kun sjældent blev bygget
egentlige havneanlæg. Søfartens kontakt
til omverdenen kan bl.a. ses i byggeskikken: Områdets kirker af tufsten fra Rhinen og de grundmurede huse med frisiske
bygningstræk og flisebeklædte vægge. De
mange sømands-souvenirs, gravstenene
og hvalbenshegnet på Rømø vidner også
om søfolkenes internationale orientering. På Fanø Museum, i Hannes Hus i
Sønderho, i Mandøhuset og i Komman-

Den vestslevigske gård

John Frikke

Det gælder bl.a. bosætningen på geesten
og på værfter i marsken, sommerdigerne,
placeringen af byer og havne, inddigningen af koge, det omfattende digebyggeri
langs Vadehavets øvrige kyststrækninger,
samt kystbeskyttelse – i form af slikgårde
og grøblerender.

De gamle gårde i Vadehavsområdet
er typisk bygget af røde, hjemmebrændte mursten og har stråtag.
Der er to markant forskellige byggeskikke. I den nordlige del består
gården af et stuehus udelukkende
til beboelse, og de øvrige længer
er placeret omkring en firkantet
gårdsplads – i lighed med det
øvrige Danmark.
Længere sydpå og på øerne ses en tydelig frisisk påvirkning. Her er gårdens grundstamme én længe med stald i den
ene ende og beboelse i den anden – adskilt af en tværgående forstue. Den ene længe er ofte suppleret med flere længer,
som ikke er placeret efter et fast mønster. Et karakteristisk bygningstræk er kvistlugen over forstuedøren til indlæsning
af hø og korn, det såkaldte ‘arkengaf’. Murværket over døre og vinduer er ofte dekoreret, og væggene er indvendigt ofte
beklædt med hollandske fliser. Som bygningstype udgør disse gårdanlæg et specielt kapitel i dansk bygningskultur, idet
den er karaktergivende for hele oplevelsen af Vadehavsområdet.
Det er sjældent, at man i Danmark har bevaret et så stort antal beslægtede bygninger, der afspejler en særlig regional
byggeskik. Dertil kommer, at mange af disse bygninger ligger i en velbevaret sammenhæng med det omkringliggende
landskab, som de er knyttet til – både arkitektonisk og kulturhistorisk.

dørgården på Rømø vises boliger med
historisk indretning.
Til den materielle kulturarv er der knyttet
skikke, vaner og færdigheder, som i mange tilfælde også vidner om forbindelser og
samkvem med Tyskland og Holland. Det
gælder bl.a. skibs- og bådebygning, sejlads
og farvandsafmærkning, jagt og fiskeri.
Specialkundskab var også en forudsætning for driften af fuglekøjerne på Fanø,
som er enestående i Danmark. Øerne

har en særlig dragtkultur, ligesom lokale
mad-, musik- og dansetraditioner holdes
i live flere steder. Visse steder fejrer man
igen ‘Pers Awten’ den 21. februar med bål;
den traditionelle afskedsfest for de søfolk,
der drog på sæl- og hvalfangstogter fra de
store tyske og hollandske havnebyer.

Kulturhistorien gennem tiderne
I det følgende gives en kort gennemgang
af de væsentligste historiske træk i Vade-

Thorkild Jensen

havets kulturlandskab, for så vidt angår
de områder, der ligger inden for nationalparken.

Hegn af hvalkæber fra 1772 – Juvre på Rømø.

Svend Tougaard

Ved middelalderens begyndelse (ca. 1100)
lå bebyggelsen stadig på geest-randen,
men i de følgende århundreder flyttede
gårde ud i selve marsken. For at holde sig
fri af vandet byggede man på geestknolde, på flyvesandsrygge og efterhånden også på værfter, hvoraf fem-seks ligger i nationalparken (Gl. Frederikskog og
Rudbøl Kog). Sommerens afgrøder blev

Nationalmuseets Kommandørgård på Rømø - storstuen med dragkiste, hollandske fliser og ligdør. Døren blev kun brugt ved
begravelser. En frisisk skik, som optræder langs hele vadehavskysten til Holland.
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Tiden indtil 1660
De ældste bosætninger, man har fundet i
Vadehavsområdet, er kortvarigt beboede
jagt- og fiskepladser langs åløbene fra
6.000 f.Kr. De faste bopladser fra samme
tid ligger i dag på bunden af Nordsøen
eller er overlejret af marsken. Bebyggelse
fra yngre stenalder og fremefter ligger
som hovedregel på højtliggende områder.
I Marbæk-området findes gravhøje fra
sten- og bronzealderen samt agersystemer
og fritlagte rester af huse med brolagte
gulve fra jernalderen. I Kjelst ved Ho
Bugt er der udgravet huse fra før-romersk
jernalder (500 f.Kr. – Kr.f.), en massiv
bebyggelse af grubehuse fra vikingetiden
samt huse fra tidlig middelalder. Vest
for Sneum Kirke har man udgravet en
vikingetidslandsby. Ved Varde Å ligger det
middelalderlige voldsted Elkærhøj samt
de to slotsbanker, hvor hhv. det ældre og
det yngre Vardehus lå.
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beskyttet af lave sommerdiger. Det ældste
havdige, Hertug Hans’ Dige, der løber
mellem Højer og Rudbøl, er fra 1556.
Størstedelen af kirkerne på fastlandet er
bygget i 11-1200-tallet i romansk stil, ofte
med senere tilbygninger. Mere end 50
af dem er bygget af tufsten indført fra
Rhinegnene. Kun Sneum Kirke ligger i
nationalparken.

Mens fastlandets bebyggelseshistorie
rækker mange tusinde år tilbage, er øernes
anderledes kort. Her kender man først til
bebyggelse fra 1200-tallet. På Fanø har
den ældste bebyggelse antagelig ligget
midt på øen, mens Sønderho og Nordby
sidenhen udviklede sig til to af områdets
større fiskerlejer ved de to store dyb. Da
Mandø blev nævnt første gang i 1200-tallet, lå byen og kirken på Gl. Mandø – den
nordlige del af den nuværende ø. Først i
midten af 1500-tallet fik byen sin nu-

værende placering i klitterne. Rømø har
ingen egentlig bydannelse, men derimod
en række mindre bebyggelser langs østkysten. Kirken er fra sen-middelalderen med
store ombygninger i 16-1700-tallet.
Søfarten spillede allerede fra jernalderen
en vigtig rolle, og det hænder, at der
findes vragdele fra gamle skibe i Vadehavet. Således blev der i 2006 i Knudedyb
fundet et kølsvin fra et skib dateret til
1263. Hviding Kirke, der troner i ensom
majestæt på toppen af en flad bakkeøknude – på grænsen til nationalparken
– er det sidste vidne om den vidtstrakte
bebyggelse, som engang bredte sig fra
kirken og ud mod Hviding Nakke. Herfra
blev stude udskibet til de store tyske og
hollandske markeder. Mod nord ved
havnegrøften mellem Ho og Oksby lå
det store fiskerleje Sønderside, som blev
ødelagt under stormfloden i 1634.

Janderup Kirke fra omk. 1200 – på kanten af nationalparken.
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Thomas Holst

Tiden fra 1660 til 1850
Landbruget har sat tydelige kulturhistoriske spor i nationalparken. Mest markant
fra denne periode er inddigningen af Gl.
Frederikskog og Rudbøl Kog i hhv. 1692
og 1715. Et særligt bebyggelsestræk her,
som vidner om tilhørsforholdet til de
øvrige frislande, er landsbyen Nørremølle.
Den ligger i Gl. Frederikskog på det tidligere havdige.

60

Flere steder på øerne findes rester af
gamle marksystemer bevaret, heriblandt

John Frikke

Bygning af havdiger i Vadehavet blev introduceret fra egnene omkring Rhinen i vikingetiden. I de følgende århundreder bredte digebygning sig langs den hollandske og tyske
vadehavskyst, hvilket gjorde det muligt at opdyrke marsken.
Først i 1900-tallet opførte man diger i det danske Vadehav,
hvor hovedformålet også var at beskytte mennesker og
ejendom mod oversvømmelse under stormfloder.
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Rejsby Dige (Kong Chr. X’s Dige) bygget 1923-25.
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de såkaldte ‘skummede agre’ på Rømø.
Det er ‘nedsænkede’ og inddigede marklodder, som på den måde skulle forhindre muldflugt.
På øerne ernærede befolkningen sig af
en kombination af landbrug, fiskeri og
søfart. Ofte var det kvinderne, der passede landbruget, mens mændene var på
langfart. De fleste sejlede som menige
søfolk, men en lille del af søfolkene fra
Rømø opnåede at blive kommandører
– dvs. kaptajner på hvalfangerskibene.
Fanø udviklede sig i 17-1800-tallet til et af
Danmarks største søfartscentre med sejlskibe i international søfart og et betydeligt

skibsbyggeri. Sønderho og Nordby udviklede sig til små bysamfund med smalle
gader og slipper og institutioner knyttet
til søfarten. Sådanne skipperbyer findes
kun få steder i Danmark. Traditionelt
orienterede Sønderho sig mod Ribe, mens
Nordby orienterede sig mod Varde og
Hjerting – en afspejling af, at kontakten
over vand ofte var mere betydningsfuld
end kontakten over land.

her, man fandt de egentlige havne og
skibsbroer.
Anlæggene fra de fleste af kystens småindustrier er forsvundet. Det gælder kalkbrænderierne, der fremstillede kalk af
muslinge- og østersskaller, trankogerierne,
der kogte tran af sælspæk, og teglværkerne, som fremstillede mursten til de lokale
byggerier. Derimod rummer nationalparken to velbevarede hollandske vindmøller
i hhv. Sønderho og på Mandø.

Vadehavets dyb udgjorde sejlruterne fra
Nordsøen ind til åmundingerne på fastlandskysten. Søfarten var indtil midten
af 1800-tallet juridisk forankret i købstæderne, og det var som hovedregel også

Traditionel kådnergård (husmandssted) på Sydrømø.

Svend Tougaard
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Tiden fra 1850 til i dag
I 1861 blev Ny Frederikskog inddiget, og
Vidåen blev ført ud gennem Højer Sluse.
Mandø havde siden 1830 haft et sommerdige til at beskytte de bynære marker, men
i 1887 fik øen sit første havdige. Det blev
gennembrudt ved flere stormfloder, og
i 1935-1937 blev det nuværende havdige
opført. Med dette dige blev Gl. Mandø
forenet med Mandø By til én ø.
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Omkring 1900 begyndte inddigningen
af de nordlige marskområder – med
Ribediget i 1911-1915, som afsluttes af
et fløjdige ved Vester Vedsted og ved
Darum. Efter genforeningen i 1920 blev
Kong Chr. X’s Dige opført. Det forbinder diget ved Vester Vedsted med Astrup
Banke, hvoraf kun den nordlige del ligger
i nationalparken. Darum-Tjæreborgdiget
blev bygget i 1924-25. Tøndermarsken
blev afvandet i 1920’erne: Åløb blev rettet
ud og reguleret med diger, og der blev op-

Slikgårde er i løbet af 1900-tallets sidste
årtier opgivet de fleste steder og opretholdes nu udelukkende af hensyn til beskyttelsen, bl.a. langs Låningsvejen til Mandø.
I den nordlige del af nationalparken blev
der bygget høfder for at beskytte stranden
ved Skallingende og syd for Oksby.
Den omfattende inddigning og afvanding
øgede de arealer, der kunne bruges til
omdrift. Også på geesten blev nyt landbrugsland inddraget i form af hedeopdyrkning. I nationalparken nord for Sjælborg er der bevaret og fredet et større,
sammenhængende hedestykke fra tiden
før 1800-tallets hedeopdyrkning. Som

Udsnit af gravsten over en af Rømøs kommandører – Rømø Kirkegård.

et særligt bierhverv havde Fanø fra
1860’erne en betydelig eksport af vildænder, der blev indfanget i fuglekøjer
– kunstige damme, hvori ænderne blev
lokket ind i ruser og derefter aflivet. Fuglekøjer er mere almindelige i de tyske og
hollandske dele af Vadehavet, men findes
i Danmark kun på Fanø. Der er bevaret
fire, hvoraf to er restaureret. Brugen af
køjerne til fuglefangst blev forbudt i 1931.
Sidenhen blev de brugt til indfangning
som led i fugleforskningen (se side 71).
Redningsvæsenet, som i Danmark blev
stiftet i 1852, har sat sit spor i området
i form af de karakteristiske redningsstationer med to Dannebrog over kors på
grønne døre. De findes såvel på Skallin-

gen som på øerne. Et af de mere kendte
forlis er briggen ‘Esperance’, der forliste i
1874 og som menes at have givet navn til
bugten sydvest for Skallingen. I Vadehavet er der registreret omkring 40 vrag,
hvoraf de fleste er fra 1900-tallet.
Med åbningen af Esbjerg Havn i 1873
blev søfarten koncentreret her, og efterhånden mistede de mange småhavne og
ladepladser deres funktion. Bygningen af
Tarphagebroen i 1941 over Varde Å satte
en stopper for færgefarten her og forhindrede større skibe i at sejle ind til Varde.
Tilsvarende virkning for skibstrafikken fik
ringvejen omkring Ribe.
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1900-tallets digearbejder efterlod en vadehavskyst, der for en stor dels vedkommende er beskyttet af havdiger, og hvor
sluser regulerer åernes udløb. Fra nord til
syd kan man i dag opleve marsken i tre
former. Nordligst den uinddigede marsk
ved Varde Å. Mellem Sneum Å og Brøns
Å den inddigede, men ikke afvandede
marsk. Og sydligst Tøndermarsken, der
både er inddiget og afvandet.

Thorkild Jensen

ført pumpestationer til af- og bevanding,
samtidig med at de gamle vindmøller
forsvandt. I 1939 blev Rømødæmningen
påbegyndt som landvindingsprojekt og
beskæftigelsesarbejde, men på grund af 2.
verdenskrig blev den først færdig i 1948.
Dermed fik Rømø fast forbindelse til
fastlandet.
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I 1800-tallets slutning begyndte turismen
at præge kystområderne, særligt på vestkysten af Fanø og Rømø. Fanø Bad blev
anlagt i 1892, og i 1898 blev badestedet
Lakolk på Rømø åbnet – med en hestetrukket skinnebane til at transportere
turisterne tværs over øen. Med åbningen
af Rømødæmningen i 1948 blev turisternes adgang til øen lettet yderligere, mens
Fanø endnu i dag har færgeforbindelse til
fastlandet. Flere steder på øerne og langs
Vadehavet blev der etableret sommerhusområder og hyttekolonier, og plantager
blev udlagt til rekreativt brug.
I 1964 blev der på Rømø indviet en fiskerihavn i Havneby, som i dag er centrum
for det største fiskeri efter hesterejer i
Danmark og transithavn for både tyske og
hollandske fartøjer. Desuden har havnen
færgeforbindelse til List på den tyske ø
Sild.

I slutningen af 1970’erne blev den moderne vindmølleindustri udviklet, og en
af de første danske vindmølleparker blev
opført på Fanø i 1983.
I 1970’erne begyndte en udvikling, der
ændrede synet på vadehavslandskabet.
I stedet for at se det som produktionslandskab, begyndte man at sætte fokus på
naturværdierne. Dette resulterede blandt
andet i, at Vadehavet i 1979 og 1982 blev
udlagt som hhv. vildtreservat og naturreservat, i 1983 blev udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde, og at Tøndermarsken i 1988 fik sin egen beskyttelseslov.
Internationalt skete der en udbygning af
samarbejdet om beskyttelsen af Vadehavet mellem de tre vadehavslande (se side
114).

Sårbarhed og påvirkninger
De kulturhistoriske spor i nationalparken
er for manges vedkommende ikke særligt
iøjnefaldende. Nogle af områdets forhistoriske bopladser ligger i dag under
havets overflade og kan yderligere skylles
væk af havet. Det samme gælder skibsvrag, der ligger begravet under de mængder af sand og andet materiale, som til
stadighed bliver transporteret af tidevandet. Jordfaste fortidsminder kan trues af
jordarbejder.

Lars Maltha Rasmussen/Naturplan

Det 20. århundredes voksende specialisering og koncentrering af produktionen
betød, at den traditionelle kombination
af landbrug, søfart og fiskeri ikke længere
kunne skaffe udkommet til kystbefolkningen. Særligt øerne har oplevet affolkning.
Langli blev efter flere stormfloder forladt
i 1913, og øen Jordsand, hvor bebyggelse
allerede var opgivet i slutningen af
1600-tallet, forsvandt helt i havet i slutningen af 1990’erne.

Mindesten ved Rejsby Sluse – 19 digearbejdere omkom
under stormfloden den 30. august 1923.

Ændrede driftsformer
På længere sigt kan havspejlsstigningen
betyde, at man må finde alternative løsninger til at håndtere vandet – f.eks. at det
gives adgang bag digerne. Dette vil ændre
anvendelsen og indtrykket af kogene,
og det betyder en tilbagevenden til visse
tilstande fra tiden før inddigningen.
Landbrugets driftsformer har ligeledes
betydning for, hvordan kogene fremtræder, både hvad angår tilstedeværelsen af
vand og højden af afgrøder.
Ændret naturopfattelse
Den ændrede naturopfattelse – hvor landvinding kun finder sted, når det gælder

Poul Madsen
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Mandø Mølle fra 1830’erne – den ældst bevarede,
hollandske mølle i Jylland og et vartegn for Mandø.
Møllen blev restaureret i 2005-08, og den blev fredet i 2009.
Hollandske møller kan også ses i Højer (1857) og i
Sønderho på Fanø (1895).
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eneste tilbageværende hvalbenshegn samt
kommandør-gravstenene på kirkegården.
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Svend Tougaard

Forladte eller ubrugte huse
Når en bygning eller et anlæg tømmes
for funktioner og står ubrugt hen, øges
sårbarheden væsentligt. Derfor bør man
være særlig opmærksom på bygninger, der
tages ud af brug, hvad enten det er beboelsesbygninger eller anlæg med særlige
funktioner: redningsstationer, grænsebygninger, farvandsafmærkninger, møller o.l.
Også de få tilbageværende, traditionelle
vadehavsskibe er udsatte i denne forbindelse.

Klassisk vadehavsbåd – i nyere udgave – med det karakteristiske sidesværd.

specifik kystbeskyttelse – betyder, at slikgårde og grøblerender bliver et sjældnere
syn i nationalparken.
I det flade vadehavslandskab bliver det visuelle indtryk let forstyrret. Her bør rettes
særlig opmærksomhed på at sikre synligheden af de meget vadehavsspecifikke
kulturtræk, f.eks. sommerdiger og værfter,
eller steder med særlig fortælleværdi.
Byudvikling
Byudvikling kan være med til at udviske
kulturhistoriske grænser mellem land og
by. Ligeledes kan by- og turismeudvikling
berøre særegne marksystemer – f.eks. de
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skummede agre – eller bymarker, som er
snævert forbundne med byens historie.
Ligeledes kan byudvikling være med til at
ændre den indre struktur i de velbevarede
byer i nationalparken.
Bevaring af den maritime historie
Bevaringen af et steds (kultur-)historiske
dimension afhænger af, i hvor høj grad
man passer på de særligt karaktergivende
bygninger og bygningsværker, som er
med til at fortælle om et steds funktion.
Særligt sårbare er de få, beskedne spor
af den maritime historie i forbindelse
med f.eks. færge- og toldsteder, havne
og ladepladser. På Rømø kan nævnes det

Modernisering
Endelig er områdets gamle og karakteristiske bygninger – ud over nedrivning
– sårbare over for modernisering. Bygningsændringer af historiske huse kræver
indgående forståelse af og kendskab til
materialevalg, dimensioner m.m. Gennem
oplysning kan det modvirkes, at bygninger grundlæggende ændrer karakter pga.
hårdhændet eller uheldig modernisering.

Udviklingsmuligheder
I et seksårigt perspektiv er opgaven vedrørende nationalparkens kulturhistoriske
værdier at synliggøre og udnytte deres
Bevandingsmøller i Ballum Enge fra 1836.
Arkimedessnegle trak vand op fra Brede Å til
kreaturerne - indtil 1960’erne.
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Hans Hagge

Lars Maltha Rasmussen/Naturplan

indsats, kan omarbejdes til en beskrivelse
af nationalparkens kulturhistoriske værdier i populær form. En sådan publikation
vil være med til at øge bevidstheden om
disse værdier såvel blandt fastboende som
besøgende.
Inden for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde er der et betydeligt potentiale for
den kulturhistoriske formidling. Et øget
samarbejde mellem de tre lande vil give
større bevidsthed om de mange facetter
af kulturhistorien inden for hele Vadehavsområdet.
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Faskingærde - Låningsvejen til Mandø.

samfundsmæssige potentialer. Det kan
ske ved brug af:
• Formidling, som vil skabe nye oplevelser og øge bevidstheden om værdierne.
• Forvaltning, som vil medvirke til at
beskytte og genoprette værdierne og
dermed bevare et landskab og en kulturhistorie med stor tidsmæssig dybde
og variation.
• Forskning, der vil give større viden om
kulturhistorien og øge erkendelsen af
sammenhænge over tid.

Omdrejningspunktet er integration af
natur- og kulturværdierne, midlerne er
tværfaglighed og bredt samarbejde.
Formidle nye oplevelser og øge
bevidstheden
En opgave, der ligger lige for, er formidlingen af de værdifulde kulturmiljøer, der
blev kortlagt og beskrevet i forbindelse
med det trilaterale, kulturhistoriske projekt (LancewadPlan). Det er beskrevet i
‘Vadehavets Kulturarvsatlas’ (Kulturarvsstyrelsen, 2007)5. Beskrivelserne repræsenterer et forarbejde, der med en begrænset

Registrere, drøfte og beskytte
værdierne
Som et led i bestræbelserne på at skabe
dialog mellem planlægning og formidling
har Vadehavets Formidlerforum arrangeret
temamøder, hvor institutioner, myndigheder, foreninger og privatpersoner har
drøftet kulturhistoriske emner. Disse
møder har foreløbigt resulteret i udgivelsen af temahæfter om ‘møller’, ‘landsbyer’
og ‘ladepladser’. Erfaringerne viser, at der
er et stort potentiale i møder med det formål at opbygge netværk, fastholde viden,
skabe dialog mellem aktører og synliggøre
emnerne – med henblik på at øge bevidstheden om værdierne og dermed sikre
beskyttelsen af dem.

5

www.kulturarv.dk/vadehavet-kulturarvsatlas

Ifølge museumsloven skal museerne varetage sikringen af kultur- og naturarven i
forbindelse med den fysiske planlægning
og ved jordarbejder. Desuden varetager

Sydvestjyske Museer og Museum Sønderjylland tilsynet med de fredede fortidsminder i området for Kulturstyrelsen.

Når det gælder sikringen af de kulturhistoriske værdier i den kommunale planlægning, har museerne og kommunerne
i Vadehavsområdet et velfungerende

Nænsom restaurering af gård - Kongsmark på Rømø.

Svend Tougaard
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Jernalderboplads ved Myrtue fra omkring Kristi fødsel.

De kulturhistoriske værdier
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samarbejde omkring kulturmiljøet, hvori
også Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen
deltager.
Kulturstyrelsen er i gang med en landsdækkende gennemgang af de fredede
bygninger. Den kommer formentlig til
Vadehavet i 2013. Det vil derfor være
oplagt at benytte lejligheden til at sætte
fokus på denne del af kulturarven i
nationalparken og gøre det til et særligt
indsatsområde.
Endelig ligger der et betydeligt potentiale
i ‘Essex-rapportens’ vurderinger og anbefalinger om Vadehavets kulturlandskaber,
som kan indgå i de igangværende, trilaterale overvejelser om fælles forvaltningsprincipper.

Fremskaffe ny viden
Et særligt kulturhistorisk udviklingspotentiale er forskning i forbindelse med
arkæologiske udgravninger. Bygge- og anlægsaktiviteten i det område, der omfatter
Nationalpark Vadehavet, har indtil videre
været forholdsvis begrænset. Derfor har
væsentlige, arkæologiske lokaliteter ikke
været berørt af udgravninger i forbindelse
med jordarbejder. Det betyder, at der kun
i sjældne tilfælde bibringes ny viden om
områdets forhistorie. Ved at iværksætte
egentlige forskningsudgravninger kan
kendskabet til nationalparkens historie
øges væsentligt. Det gælder f.eks.:
• Oldtidens bopladser – overskyllet af
hav eller overlejret af marsk.
• Stormflodsramte – nu forsvundne
bebyggelser.

• Øernes tidlige bebyggelseshistorie,
lokalisering og datering.
• Værfterne i marsken – alder og opbygningshistorie.
• Ladepladser med tilhørende dyb og
eventuelle anlæg.
• Landsbyerne på geest-randen og deres
bebyggelseshistorie.
• Skibsvrag – lokalisering og datering.
De videre perspektiver
Flere af de kulturhistoriske værdier og
lokaliteter uden for nationalparken kan
bidrage til at øge oplevelsesværdien i
selve nationalparken ved at disse indgår i
formidlingen af nationalparken. Eller ved,
at det på et senere tidspunkt overvejes at
ændre grænsen for nationalparken.
Afgørende er det, at de kulturhistoriske
værdier opfattes som en selvfølgelig del
af Nationalpark Vadehavet – ikke mindst
i samspillet mellem beskyttelse, benyttelse, formidling og forskning. Dette kræver
en bredt anlagt debat i kredsen af aktører.

De kulturhistoriske værdier

Sønderho Gl. Fuglekøje.
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FRILUFTSLIVET

Nationalpark og friluftsliv
hænger sammen

Friluftslivet
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Gennem gode rammer for et alsidigt
friluftsliv grundlægges sunde, lærerige og
stærke oplevelser. Gæster i en nationalpark vil samtidig have forventninger til,
at faciliteter og tilbud har høj kvalitet og
dækker et bredt spektrum inden for både
natur, landskab og kulturhistorie. Der vil
også være forventninger om, at udøvelsen
sker på bæredygtige vilkår samt, at personer med særlige behov også får adgang til
så mange oplevelser som muligt.

De nuværende aktiviteter
Badeturisme
Det er velkendt, at Vadehavsøerne rummer nogle af Danmarks største strande
– og bedste bademuligheder. I 2004 opgav man antallet af besøgende på strandene på Rømø og Fanø til knap 2 mio.,
og at Hvidbjerg Strand havde ca. 250.000
besøgende. De fleste større strande i

Dragefestival - Rømø.

nationalparken er kendetegnet ved ‘Blå
Flag’, som giver de besøgende sikkerhed
for, at bl.a. vandkvaliteten lever op til bedste standard.

Flere strande er også udgangspunkt for
windsurfing og på Rømø også for kitebuggy og strandsejlads.

Også på tværs i nationalparken er der
gennemgående vandre- og cykelruter:
Den nationale cykelrute 8 ‘Sydhavsruten’,
som går fra Rudbøl til Møn samt cykelrute 6 fra Esbjerg til København. Nordligst i nationalparken løber ‘Kyst til Kyst
Stien’, der forbinder Vadehav og Vesterhav med Lillebælt.
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Vandre- og cykelturisme og bilruter
Udgangspunktet for en væsentlig del af
friluftslivet er en veludviklet infrastruktur i forbindelse med formidlingscentre
og museer. Både vandreruten ‘North Sea
Trail’ og cykelruten ‘North Sea Cycle Route’
går gennem nationalparken. Der er lavet
ensartede og omfattende informationsmaterialer til ruterne på flere sprog, men
vedligeholdelse og opdatering af skilte og
materialer varierer ofte fra kommune til
kommune.

Skallingen

Esbjerg
Nordby
eå

g
Kon

Fanø
Sønderho
Færdsel forbudt
På Langli er færdsel tilladt fra 16. juli til
15. september
På Helmsodde ved Havneby er fædsel tilladt
fra 1. september til 31. marts

Ribe Å

Ribe
Mandø
Rejsby Å

Afmærket sejlrende/-rute
Ebbevej
Cykelruter:

Brøns Å

Nordsøruten/Vestkystruten
Esbjerg-København
Sydhavsruten
Vandreruter:

Skærbæk

Rømø

Drivvejen
Kyst til Kyst Stien
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Friluftslivet

Bilister inspireres til spændende oplevelser af ‘Margueritruten’, som løber gennem
nationalparken, med information på
internettet, i foldere og bøger samt som
downloads til GPS og mobiltelefon.

Nationalparkens færdselskort
Højer

Tønder
Vidå

Færdslen i Vadehavet reguleres fortrinsvis gennem
’Vadehavsbekendtgørelsen’.
Afmærkningen af rekreative sejlrender og -løb i Vadehavet
koordineres gennem ’Vadehavets Vagerlaug’.
De overordnede cykel- og vandreruter indgår i både
nationale og internationale netværk.

Rudbøl
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stadig stigende aktivitet – med udgangspunkt fra Ribe/Kammerslusen, Højer
Sluse og Lægan i Vidåen samt Havneby
på Rømø. I Juvre Dyb ses der kun undtagelsesvis fritidssejlads.

Andejagt - en yndet fritidsfornøjelse.

En aftentur i marsken.

Til denne overordnede struktur er der en
lang række lokale tilbud og muligheder
for at opleve nationalparken ad forskellige
ruter og stier – med tilhørende kort og
informationsmaterialer. Flere af tilbuddene omfatter shelters, rastepladser eller
blot afmærkede ruter, som afprøver eller
anvender de seneste teknologiske landvindinger – f.eks. ’geocaching’ 6.

Geocaching er naturoplevelser via GPS, designet eller
organiseret inden for et konkret geografisk område.
6
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Fritidssejlads
Vadehavets Bådklubber er en sammenslutning af 11 bådklubber med omkring
1.300 medlemmer. De udgør sammen
med en række ro- og kajakklubber udgangspunktet for en stor del af den ikkekommercielle fritidssejlads. Den største
aktivitet ses i Grådyb Tidevandsområde
med udgangspunkt fra Esbjerg, Hjerting
og Nordby. Der er også en mindre – men

Vadehavscenteret

Jagt og lystfiskeri
Jagt foregår i vid udstrækning som trækjagt på ænder og gæs. Med revisionen af
Vadehavsbekendtgørelsen i 1992 blev en
del af trækjagten begrænset på forlandene. Havjagten foregår i dag vest for
rejelinjen (se kort side 101). På øerne
og i marsken foregår der endvidere jagt
på fasan og sneppe samt ræv, hare og
hjortevildt mm. I vadehavskommunerne
er der ca. 70 lokale jagtforeninger under
Danmarks Jægerforbund med et samlet
medlemsantal på knap 6.000.
Der er også mange tusinde, organiserede
lystfiskere, der fisker i de større åsystemer.
Foreninger lejer fiskeretten af lodsejere
og har i årtier sikret fisk til medlemmerne
ofte i form af udsætninger. Vandløbenes
forbedrede tilstand har sat sine spor i
øget efterspørgsel – både i ind- og udland
– med en god økonomisk omsætning til
følge.

Oplevelser for alle.

På Naturstyrelsens hjemmeside om
‘friluftskort’ er tilgængeligheden oplyst på
størstedelen af faciliteterne. Det drejer sig
om adgang: med barnevogne, i kørestole
med eller uden ledsager, for gangbesværede og svagtseende – samt placeringen
af handicaptoiletter. I samarbejde med
handicaporganisationer er der gennemført
en vurdering af de mange faciliteter. Handicapguiden dækker alle dele af turist-

branchen: spise- og overnatningssteder,
museer og naturområder.7
En del af grundlaget for tildelingen af
Friluftsrådets ‘Blå Flag’ er forskellige krav
til handicappedes adgangsmuligheder til
strande, toiletforhold m.m., som skal være
opfyldt. I de senere år er det også blevet
muligt at leje særligt konstruerede køre7

Friluftslivet

Specielle målgrupper
Oplevelsen af nationalparkens natur
og kulturhistorie kan indebære fysiske
udfordringer. For gangbesværede eller
for personer med fysiske handicap kan
det medføre, at oplevelserne bliver svært
tilgængelige. Det er derfor vigtigt, at der
bliver taget en række hensyn og udvikles
nye teknikker, der tilgodeser de forskellige
handicapgrupper.

www.visithandicapguide.com
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anvender ny mobilteknologi, hvortil man
bl.a. kan koble bestemte positioner med
historiske eller andre informationer, som
motiverer til at gå på opdagelse på egen
hånd.

Friluftslivet

Jens Muff Hansen/Naturplan

Sårbarhed og påvirkninger

Kitebuggy – Rømø Sønderstrand.

stole, så gangbesværede også har mulighed for at deltage i ture på vaden.
Ny teknik
Rollespil og såkaldte ‘virtual reality-spil/oplevelser’ er andre eksempler på aktiviteter, som kan inspirere til anderledes
brug af nationalparken. ‘Virtual reality’
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Regulering og konfliktområder
Den øgede interesse for at opleve Vadehavsområdet skaber løbende behov for at
vurdere forholdet mellem beskyttelse og
benyttelse. Blandt de lovbestemmelser,
der regulerer friluftsaktiviteterne i nationalparken, er Vadehavsbekendtgørelsen
og sejlads- og fiskebestemmelserne i
vandløbene de væsentligste. Der vil endvidere være behov for fortsat at vurdere og
løse mulige, indbyrdes konflikter mellem
udøvere af forskellige aktiviteter eller
mellem udøvere og fastboende. Løse
hunde er blandt de væsentligste brugerkonflikter. Dels udgør de særlig i yngletiden en risiko for fuglelivet, og dels føler
mange mennesker sig generet af dem.
80 % af beboerne og halvdelen af turisterne på Rømø angiver, at der er problemer med løse hunde.
I Holland har man indført retningslinjer
for ‘hensynsfuld opførsel’ – et etisk regelsæt, som bygger på aftaler mellem berørte
brugergrupper og ansvarlige myndigheder.

Tryghed og sikkerhed
Vadehavet er fascinerende og ‘dragende’,
men det kan også rumme væsentlige
farer, som især turister ikke kan forventes
at være vidende om. Hvert år oplever
besøgende at fare vild i pludselig opstået
havgus eller blive fanget af tidevandet,
fordi man ikke kender Vadehavets særlige
forhold. Skærpede krav til sikkerhed og
øget varsling og information i forhold
til tidevand og de særlige vejrforhold er
blandt redskaberne til at skabe tryggere
rammer.
For sejlads i Vadehavet er en pålidelig
afmærkning af farbare sejlruter vigtig.
Fra 2011 har Farvandsvæsenet overdraget størstedelen af denne afmærkning til
Vadehavets Vagerlaug – et samarbejde
mellem bådklubberne, kommunerne, de
statslige myndigheder samt Nationalpark
Vadehavet. Afmærkningen af indsejlingerne til de større havne varetages af
Esbjerg og Rømø havne.
Et stigende antal turister og lokale bruger
Vadehavet som ‘kulinarisk spisekammer’.
På egen hånd eller på organiserede ture
indsamles østers, hvor der kan være en
risiko for forgiftning. Ét enkelt, alvorligt
tilfælde kan, ud over de uheldige konsekvenser for den enkelte eller de ramte
personer, også indebære en risiko for
de aktører, der udbyder disse ture og de
restauranter og virksomheder, der vil
markedsføre østers. Hvor østers serveres

Hans Hagge

I 2011-12 gennemførte vadehavskommunerne sammen med Dansk Cyklist
Forbund en foreløbig evaluering af Nordsøcykelruten for at identificere nye og
sammenhængende tilbud om overnatning
og bagagetransport. En endelig evaluering
vil være udgangspunkt for konkrete tiltag.
Det er ikke tanken, at der skal anlægges
nye adgangsveje for bilister.

På vej over havbunden – Mandø Ebbevej.

af udbydere af organiserede ture eller på
spisesteder stilles krav om kvalitetskontrol.

Udviklingsmuligheder

Muligheden for at udvikle andre, lignende
tilbud for f. eks. handicappede kan drøftes
med relevante organisationer og indtænkes
i f.m. etablering af nye faciliteter.

Friluftslivet

Analyse og kortlægning af friluftslivet
Fremtidige beslutninger om udbygning
og regulering af aktiviteterne i forhold til
de naturmæssige og landskabelige interesser kan tage udgangspunkt i den analyse,
der blev præsenteret i pilotprojektet. Heri
er der foretaget en samlet vurdering og
afvejning af oplevelsesmuligheder samt
opstillet kriterier og retningslinjer for den
fremtidige forvaltning af friluftslivet i
nationalparken.

Forbedre den rekreative infrastruktur
En overordnet struktur af et sammenhængende net af rekreative ruter til lands
og til vands vil fremme tilgængelighed og
synlighed af mulighederne for friluftsaktiviteter i nationalparken. Rygraden vil være
de eksisterende og gennemgående vandreog cykelruter, som bl.a. kan udvides til
også at omfatte Skallingen. En sådan infrastruktur med servicefunktioner vil gøre
det muligt at sammensætte oplevelser,
der strækker sig fra nogle få timer til flere
dage og herigennem inspirere flere til at
opleve og udforske hele nationalparken.

Nationalparkens maritime islæt gør det
oplagt at udvikle mulighederne for færdsel
ad vandvejene. Det kan være i form af
særlige ruter for kajaksejlere, tursejlads
i Vadehavet eller sejlads i åerne med
sammenhæng til faciliteter og ruter på
fastlandet og på øerne. I forbindelse med
gennemførelsen af ‘Vadehavsprojektet’
udgives der et særligt informationsmateriale i 2012 (se side 90). Som led i
bestræbelserne på at øge mulighederne
for oplevelser med maritimt indhold kan
retablering af gamle ladepladser, anløbshavne mv. være en mulighed.

Hvor der anlægges særlige faciliteter til
parkering, overnatning, drikkevandsforsyning, opladning af eldrevne cykler og
biler mm. kan disse bidrage til indtægtsdækket virksomhed.
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Øge lysten til fiskeri
Også vandløbene har stor rekreativ værdi.
Den lokale omsætning skønnes at være
ca. 100 mio. kr. Med den forventede
udvikling vil et forsigtigt skøn være, at
lystfiskeri inden for en ti-årig horisont, vil
kunne skabe en lokal omsætning på 500
- 800 mio. kr. Synergieffekten med andre
tilbud og aktiviteter i Vadehavsområdet
vil kunne skabe arbejdspladser. Endvidere bliver det en vigtig opgave at sikre
en bæredygtig udnyttelse af de rekreative
fiskeressourcer.

Ny teknologi – nye muligheder
– nye oplevelser
De fremtidige muligheder for oplevelser i
nationalparken kunne understøttes af ny
teknologi – også i bestræbelserne for at nå
nye målgrupper som børn og unge. F.eks.
rummer ‘geocaching’ muligheder for såvel
permanente ruter som helt specifikke og
større stævner. Men også udgivelse af
særlige mønter – ‘geocoins’ – som kan inspirere til at forbinde oplevelser mellem
flere nationalparker.

udvikle særlige applikationer til mobiltelefoner med information om ruter, arrangementer, adgangsregler mm. Der kan
endvidere laves særlige ruter til cyklister,
vandrere og sejlere, som kan installeres
i gængs GPS-udstyr og markedsføres i
samarbejde med udbyderne.
Udlændinge, som ønsker at benytte
mobile- eller internetbaserede informationer – men ikke gør det pga. høje såkaldte
roaming-priser – kan tilbydes særlige
SIM-kort med indbygget information og
adgang til netbaserede løsninger til lave
priser mv.

Der kan arbejdes på et forbedret mobilnet overalt i nationalparken og på fri,
trådløs adgang til internettet fra ‘hot
spots’. Herudover vil det være oplagt at

I forbindelse med øget sikkerhed og
varsling om vejr- og tidevandsmeldinger
kan de nye medier med fordel anvendes.
De traditionelle varslinger vil kunne gøres
mere præcise og lokale. Eksempelvis
kunne ‘Byvejret’, der fås som applikation
til mobiltelefoner, forholdsvist enkelt og
billigt laves for ‘Tidevand’.

På vej i havkajak fra Esbjerg – til Den Helder i Holland.

Hans Chr. Gabelgaard
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Nationalparken som sponsor
Nye tilbud fra nationalparken kan omfatte
økonomisk støtte til fysiske anlæg eller til
at afholde arrangementer: vadehavsløb,
vadehavsregatta, kampagner, foto-marathon eller lign. Et særligt fokusområde
kan være støtte til øget friluftsliv for børn
og unge, hvor nationalparken sættes i
centrum. Det kan ske i et samarbejde
med Vadehavets Formidlerforum, turisterhvervet og lokale aktører.

John Frikke

Bæredygtighed og klimahensyn
Nationalparken bør påtage sig et særligt
ansvar for, at friluftstilbudene er bæredygtige. Det kan omfatte hensyn til natur- og
kulturværdier, så disse fortsat bevares
eller til foranstaltninger, som fremmer sociale hensyn og økonomisk udvikling. Det
vil være værdifuldt, at nye tilbud ikke un-

dergraver eksisterende aktiviteter, skaber
konflikter med andre brugergrupper eller
er til gene for lokalsamfundene. Nationalparken bør bidrage til at udvikle etiske
retningslinjer for forskellige aktiviteter i
samarbejde med de relevante aktører.

Nationalparken bør endvidere bidrage til
at fremme klimavenlige aktiviteter og evt.
satse på en særlig indsats for at fremme
sammenhæng mellem kollektiv trafik og
aktivitetstilbud. Det kan være eldrevne
turbåde, cykler mm.

Friluftslivet

På vej over havbunden – til Langli.
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FORMIDLING, UNDERVISNING
OG FORSKNING
Naturformidling
Formidling, undervisning og forskning

Nationalparken har et vidt forgrenet
og sammensat natur- og kulturhistorisk
formidlingstilbud til en bred vifte af
målgrupper. Den geografiske dækning er
god på fastlandet og på øerne, hvorimod
udbuddet er begrænset til søs.
Den langt overvejende del af formidlingen varetages af uddannede naturvejledere ansat i offentlige eller selvejende
institutioner, i museer og i natur- og kulturhistoriske centre. Desuden ydes der også
en betydelig formidling i nationalparken
af områdets NGO’er. I de senere år har
der desuden etableret sig et betydeligt antal private aktører – lige fra firmaer med
flere ansatte til enkeltmands-virksomheder og lokale fritidsguider.

Kulturhistorisk formidling
I dag er den kulturhistoriske formidling
centreret omkring Museet for Varde By
og Omegn, Sydvestjyske Museer (Es-
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Naturformidling i nationalparken
Institution

Geografisk
dækning

Arbejdsområde

Årsværk
2010

Deltagere
2010

Naturstyrelsen Ribe1

Tønder Kommune –
Esbjerg Kommune

Naturskole og naturvejledning, foldere og
anden information.

1

5.800

Naturstyrelsen Blåvandshuk1

Skallingen, Langli
og Fanø

Naturbussen, naturvejledning, foldere og
anden information.

~0,6

9.700

Nummer
på kort

Myrthuegård og
Esbjerg Kommune
Skoletjenesten i Esbjerg
2
Kommune

Dagsinstitutioner, naturbørnehaver,
skoler, foreninger, kurser, mv.

3,2

17.000

7

NaturKulturVarde3

Varde Å,

Naturvejledning, udviklingsarbejde.

1,5

9.100

Blåvand Naturcenter

Blåvand og Langli

Udstilling om plante- og dyreliv samt
geologi.

Vadehavscentret3

Ribe-området og
Mandø

Udstillingscenter om Vadehavet/ stormfloder, naturvejledning, Videnspædagogisk Aktivitetscenter.

4

18.000

17

Tønnisgård3

Rømø

Udstilling om Vadehavet og Rømøs natur
og kulturhistorie, samt naturvejledning.

2

9.100

24

Naturvejlederne på
Fanø3

Fanø

Naturvejledning på Fanø om natur og
kultur.

-

Ikke
oplyst

Fiskeri- og
Søfartsmuseet3

Nordlige del af
Vadehavet

Sælarium og saltvandsakvarium, udstillinger om Vadehavet & Nordsøen, fiskeri
& søfart, særudstillinger, skoletjeneste og
naturvejledning.

7,5

-

Sort Safari ® 4

Tønder Kommune

Sort Sol mv. sejlture fra Havneby samt
udflugter med lokal og international
historie/kultur – også i Tyskland.

4,5

45.000

1

9

1: Statslig institution, 2: Kommunal institution, 3: Selvejende institution, 4: Privat institution
* Administreres af Fiskeri- og Søfartsmuseet.

bjerg/Ribe), Fiskeri- og Søfartsmuseet
i Esbjerg samt Museum Sønderjylland
(Tønder/Højer). Herudover findes to
større oplevelsescentre: Ribe VikingeCenter og Hjemsted Oldtidspark i umiddelbar
nærhed af nationalparken.

Desuden findes der omkring 20 større eller mindre udstillinger og museer i Vadehavsområdet, som enten er tilknyttet et
natur- eller kulturhistorisk center eller er
etableret af lokale foreninger eller organisationer.
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Sønderho
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35

19 20
Ribe Å

18

Ribe

17

14

Mandø
15

21
16

Rejsby Å

Direkte formidling

Brøns Å
22

Direkte formidling er personlig formidling i autentiske miljøer, udstillinger eller
gennem foredrag. Denne formidling
foregår året rundt, men aktivitetsniveauet
varierer med årstiden og i sæsoner med
særlige oplevelser som f.eks. ‘Sort Sol’.
Formidling af nationalparkens
’mange ansigter’

Rømø

27

24

26

28

Havneby

Skærbæk
Br
ed

eÅ

29

Højer
31
30

Tønder
33

Vidå

Nationalparken er fra starten beriget med et stort
udbud af formidlingssteder. De bidrager alle til at øge
oplevelsen og forståelsen for Vadehavets værdier og

25

23

Formidling, undervisning og forskning

Siden 2005 har natur- og kulturformidlere
samarbejdet inden for ‘Vadehavets Formidlerforum’. Det består i dag af ca. 25
institutioner, der tilsammen styrker den
integrerede formidling. Samarbejdet blev
etableret med støtte fra Friluftsrådet, Miljøministeriet og Kulturministeriet gennem
kulturaftalen med de fire vadehavskommuner.

11

Rudbøl
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sammenhænge.
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Museer og oplevelsescentre
Institution
Museet for Varde By
og Omegn

Sydvestjyske Museer

Formidling, undervisning og forskning
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Museum Sønderjylland

Afdelinger

Emner og aktiviteter

Gæster 2010

Nummer
på kort

Varde Museum

Kulturhistoriske temaer.

10.300

6

Tirpitzstillingen

Atlantvolden fra 2. verdenskrig.

29.200

5

Blåvandshuk Egnsmuseum

Lokalhistorisk museum.

Ravmuseet i Oksbøl

Alt om rav.

Blåvand Museum

Egnens lokalhistorie.

Blåvand
Redningsbådsmuseum

Redningsbåde og -væsen.

Esbjerg Museum
Museet Ribes Vikinger

1.100

4

10.000

38

500

3

-

2

By-, oldtids- og ravudstillinger.

23.300

10

Ribe – fra oldtid til nyere tid.

61.700

20

Tønder Museum

By- og Egnsmuseum (kniplinger, Tønder
sølv, flisesamling).

30.200

32

Drøhses Hus, Tønder

Kniplinger samt husets historie.

4.200

33

Højer Mølle

Om livet i Tøndermarsken, værfter og
diger, vestslesvigsk haveanlæg.

7.900

31

Skærbæk Museum

Væveskole, tidligste turisme på Rømø
og jugendstil.

900

26

125.300

9

Fiskeri- og
Søfartsmuseet

Sælarium og saltvandsakvarium,
udstillinger om livet i Vadehavet og
Nordsøen, fiskeri og søfart, skoletjeneste og naturvejledning.

Ribe VikingeCenter

Kulturhistorisk oplevelsescenter om
Ribe i vikingetiden.

43.000

21

Hjemsted Oldstidpark

Kulturhistorisk oplevelsescenter om
Skærbækegnen i jernalderen.

10.500

25

Over 100.000 gæster deltager i natur- og
kulturhistoriske arrangementer hvert år.
Hertil skal lægges et ukendt antal deltagere på ture arrangeret af lokale guider
og foreninger. Den direkte formidling
sker desuden ved rundvisninger og som
skoletjeneste i naturcentrenes og museernes udstillinger. Omkring 400.000 gæster
besøger de kulturhistoriske udstillinger
årligt. Hertil kommer mange besøgende i
de ubemandede udstillinger.

Indirekte formidling
Ud over den traditionelle skiltning har
den digitale skiltning vundet frem i de
senere år. Den omfatter alt lige fra telefonnumre på standere til GPS-tracking
via smart-phones. Eksempelvis opstillede
Friluftsrådet i 2010 i samarbejde med Esbjerg Kommune fem bluetooth-sendere
i Ribeområdet i projektet ‘Put naturen i
lommen’. Det giver gæsterne mulighed
for at downloade korte, årstidsspecifikke

film eller tekster om naturen eller kulturhistorien.
Foldere om ture og oplevelser udgives i
dag såvel i papirformat som digitalt på
kommunernes og Naturstyrelsens hjemmesider. Lokale initiativtagere producerer
også materiale – f.eks. folderen ‘Bænk dig
på Rømø’. Udsendelse af arrangementskalendere med korte beskrivelser af
guidede ture og udstillinger udgives af
kommuner, turistbureauer eller institutioner.
Information via internettet er stærkt
stigende og giver i dag næsten uanede
muligheder for at fordybe sig i nationalparkens natur og kulturhistorie – bl.a.
på: danmarksnationalparker.dk, vadehav.dk,
danmarksrejsen.dk, historiskatlas.dk, samt
1001fortaellinger.dk. Den digitale formidling af arrangementer foregår hovedsageligt gennem portalerne visitsydvestjylland.dk,
udinaturen.dk og kultunaut.dk.

Formidlingsprojekter
Som det fremgår, er formidlingsmiljøet
i Vadehavsområdet meget omfattende.
Det er kendetegnet ved, at der løbende
udvikles og afprøves nye ideer i større
eller mindre projekter med en økonomisk
ramme fra få tusinde kroner til tocifrede
millionbeløb.

Kommune
Varde
Fanø

Esbjerg

Nummer på kort
8

Fanø Museum

12

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling

11

Hannes Hus

34

Sønderho Gamle Redningsstation

36

Sønderho Mølle

37

Sønderho Havn

35

Fuglekøjerne

13

Mandø Museum

16

Naturudstillingen, Mandø

15

Mandø Mølle

14

Everten, Ribe

18

Toldboden, Ribe

19

Toftum Skole

23

Kommandørgården, Rømø

22

Bevandingsmøllerne, Ballum Enge

28

Markmandshuset, Ballum Enge

27

Marsk- og Vadehavsudstillingen, Vidå-slusen

29

Både og Bådfolk i Marsken, Højer

30

bejde med Vadehavets Formidlerforum,
Pædagogisk Udvikling–Esbjerg Kommune og UC-Syd. Projektet er støttet af
Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Esbjerg
Kommune. Projektet koordineres af en
pædagogisk udviklingskonsulent, så det
sikres, at opgaverne er didaktisk gennemarbejdede og rammer grundskolens fælles
mål. Formidlerne står for det faglige input
til opgaverne.
Målgruppen har hidtil været lokale skoler
fra børnehaveklasse til 8. årgang. Med
etableringen af nationalparken til nu også
Erfaren formidler – Nationalmuseets Kommandørgård på Rømø.

Bevidstgøre gennem
undervisning

Mit Vadehav
Dette program har siden 2007 tilbudt
tværfaglige undervisningstilbud om
Vadehavets natur og kulturhistorie (www.
mitvadehav.dk). Det er udviklet i et samar-

Svend Tougaard

Nationalparken har bl.a. til formål at
styrke undervisningen gennem faciliteter
og tilbud, der fremmer natur-, kultur- og
miljøbevidstheden hos børn og unge. På
nuværende tidspunkt er der to undervisningsprogrammer, der begge er netbaseret: et nationalt program (Mit Vadehav) og
et internationalt undervisningsprogram
mellem Danmark, Tyskland og Holland
(Den Internationale Vadehavsskole).

Formidling, undervisning og forskning

Tønder

Udstillinger og mindre museer
Vogterhuset, Skallingen
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Ture i nationalparken
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At der eksisterer interesse for Vadehavet
blandt disse aldersgrupper, understreges
ved gymnasieskolernes brug af et undervisningsmateriale, som Vadehavscentret
i Vester Vedsted lancerede i 2011 i hele
Danmark.

Formidling, undervisning og forskning

1: Sælunger dier i perioden maj-juni, så ture bør undgås i denne periode.
2: Arrangementer omkring højtider, mærkedage (Naturens dag, Geologiens dage, m.v.), naturpleje, ture i bunkersanlæg, byvandringer mv.

Forskning

at omfatte klasser fra hele landet. I dag
udvikles tillige et materiale til børnehaver,
hvori indgår Esbjerg Kommunes ‘BørnNatur-Bevægelse’ og Friluftsrådets ‘Grønne
Spirer’ som partnere i samarbejdet.

nationalt netværk, og firsprogede info- og
undervisningsmaterialer, der især retter sig
mod lejrskoler (www.iwss.org). Netværket
arbejder og udvikles gennem årlige workshops og interessefællesskaber.

Siden 2007 har 200 lokale klasser været
tilmeldt ‘Mit Vadehav’. Dette indebærer,
at skolen afsætter tid til et lærerkursus,
samt at klassen arbejder med temaet
over to år – med besøg i én eller flere af
Vadehavområdets formidlingssteder. Herudover er det erfaringen, at en del klasser
arbejder selvstændigt med opgaverne i
forbindelse med temauger eller lejrskoler.

På den trilaterale ministerkonference i
2010 påtog landende sig ansvaret for at
udvikle en trilateral kommunikationsstrategi.

Vadehavsforskningen omfatter en bred
vifte af discipliner og temaer. Forskningen udføres fortrinsvis på landets universiteter og på de statsanerkendte museer
– ofte i samarbejde med andre nationale
og internationale partnere.

‘Mit Vadehav’ er udpeget til at være
nationalparkens undervisningsportal, og
hjemmesiden bærer derfor nationalparkens logo.
Den Internationale Vadehavsskole
Flere af Vadehavets naturcentre deltager
i dette trilaterale projekt. Formålet er at
sætte fokus på det internationale Vadehav
som ét sammenhængende økosystem og
kulturlandskab. Redskaberne er et inter-
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Jun.

Ungdomsuddannelser
‘Kulturregion Vadehavet’ gav i 2011 støtte
til ‘Vadehavets kultur og natur i samspil med
ungdomsuddannelserne’. Projektet er blevet til
på initiativ af Tønder Handelsgymnasium
og -Handelsskole, Tønder Gymnasium
og EUC-Syd. Det har til formål at skabe
overblik over, hvilke natur- og kulturhistoriske tilbud, der eksisterer i Vadehavsområdet med relevans for ungdomsuddannelserne. Konkret skal institutionerne
bl.a. gennemføre en ekskursion i Vadehavet eller invitere til gæsteforelæsninger om
Vadehavet to gange årligt i aftaleperioden.

Områdets fire statsanerkendte museer er
Museum Sønderjylland, Sydvestjyske Museer, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Museet
for Varde By og Omegn. Deres fælles
forskningsmæssige hovedfelter er:
• Vadehavslandskabets dannelse og
forandring.
• Bebyggelseshistorien set i relation til
landskabsudviklingen.
• Økonomiske aktiviteter i Vadehavsområdet.
• Vadehavets biodiversitet.
Blandt de nationale forskningsinstitutioner kan nævnes DTU-Aqua, Institut
for Geografi og Geologi, Københavns
Universitet/Skallinglaboratoriet, Kystdirektoratet, GEUS og Aarhus Universitet/
Institut for Bioscience samt forsknings-

Thomas Holst

centrene Center for Maritime og Regionale Studier (CMRS), Center for Turisme og
Kultur (TIC) og Center for Landdistriktsforskning (CLF) på Syddansk Universitet
Esbjerg.

Udviklingsmuligheder

Skabe sammenhængende infrastruktur
Nationalpark Vadehavet kan med fordel
styrke formidlingen ved at støtte initiativer
om at skabe en sammenhængende infrastruktur for formidlingen. Dette kan ske
ved: at støtte oprettelsen af partnerskaber
mellem områdets formidlingsaktører, at
arbejde for at der udarbejdes et entydigt
design i udstillinger og udgivelser og ved
at medvirke til at identificere mulige knudepunkter for information og færdsel.
Oprette indgangsportaler
Nationalparken kan med fordel benytte
museer og centre som indgangsportaler,
hvor man præsenteres både overordnet og
i lokale sammenhænge. I første omgang i
foldere, på plakater og plancher, men teknologiske løsninger holdes for øje – f. eks.

Erfarne friluftsfolk – Myrthuegård.

informationsskærme om arrangementer,
som kan opereres fra nationalparkens
sekretariat.
Samarbejde med Vadehavets
Formidlerforum
Nationalparken kan med fordel udnytte
det eksisterende potentiale i Vadehavets
Formidlerforum. Dette kan ske ved at
indgå i et samarbejde om drift og udvikling af formidling og undervisning i
nationalparken. Det vil betyde, at man
ikke skal opbygge sin egen organisation,
men kan udnytte forummets netværk og
erfaring. Samtidig vil det betyde en optimal anvendelse af institutionernes faglige
virkefelter og hidtidige (sam-)arbejde.

Oprette partnerskaber
Ved at udvikle en egentlig model for partnerskaber, der indeholder kvalitets- og
samarbejdskriterier, kan nationalparken
også styrke formidlingen. En sådan model
kan tillige medvirke til udvikle uddannelsestilbud i samarbejde med relevante institutioner og aktører. Det er samtidig væsentligt, at partnerskaber åbner muligheder
for det lokale og spontane engagement.

Formidling, undervisning og forskning

Formidling er nationalparkens ansigt udadtil, og derfor er bredden og kvaliteten
af det faglige og pædagogiske indhold af
stor betydning for såvel den direkte som
den indirekte formidling. Samtidig bør
nationalparkens formidlingstiltag have en
éntydig, fysisk fremtoning og fortsat have
en bred geografisk basis.

Skabe helhedsorienteret formidling
Formidling kan gøres obligatorisk i alle
nationalparkprojekter og sikres ved, at de
nødvendige økonomiske midler afsættes
hertil. På denne måde kan man synliggøre
et projekt samtidig med, at formidlingen
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Undervisning som vidensdeling
Nationalpark Vadehavet har fået stillet
undervisningskonceptet ‘Mit Vadehav’ til
rådighed af Vadehavets Formidlerforum.
Konceptet kan danne udgangspunkt for
vidensdeling og erfaringsudveksling med
de øvrige nationalparker – samt motivere
til, at alle landets børn mindst én gang i
deres skoletid besøger en nationalpark.
Udgive oplysningsmateriale
Nationalpark Vadehavet kan styrke mulighederne for et bredt spektrum af oplevelser i markedsføringen. Det drejer sig
f.eks. om udgivelsen af halvårlige arrangementskalendere, friluftskort, turfoldere
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Dette kan indgå som dansk bidrag til den
igangværende opbygning af netværk og
integreret forskningsindsats på trilateralt
niveau – bl.a. inden for klimaforskningen.

Erfarne forskere – Satellitsender sættes på sæler.

bliver en integreret del af hele nationalparkens virkefelt.

lige potentialer, som kan medvirke til at
sikre øget viden om og indsigt i nationalparkens facetter. Det gælder f.eks. synet
på landskabet gennem tiderne, befolkningssammensætning og -udvikling, livsvilkår, erhvervenes udvikling, digebyggeri
og kystbeskyttelse mm. Emner som også
omfatter aktuelle problemstillinger f.eks.
om oprettelsen og betydning af nationalparken samt de traditionelle erhvervs
samspil med og levevis i nationalparken.

og andet informationsmateriale, som med
fordel også omfatter vadehavsrelaterede
aktiviteter i randområderne af nationalparken: Sort Sol, byvandringer mm.
Fremme dialogen
Dialog-platforme er et middel til at skabe
sammenhæng og helheder i formidlingen:
mellem formidlere og andre aktører, mellem forskere og formidlere, mellem formidlere og borgere samt mellem formidlere og planlæggere. Dialog-platforme kan
for eksempel være netværk, workshops
eller offentlige temamøder.
Forskning som forudsætning for
udvikling
Den eksisterende vadehavsforskning har
betydelige tværfaglige og tværvidenskabe-

Klimaændringer – centralt tema for vadehavsforskningen.

Formidling, undervisning og forskning
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Omfang og økonomisk
betydning
Turismen i Vadehavsområdet har traditionelt været baseret på udlejning af
feriehuse – især på Rømø og Fanø samt
i Blåvand-/Ho-området – i alt ca. 5.000
feriehuse. Hertil kommer et stort antal
campingpladser samt et stigende antal
ferielejligheder og -centre. Der er kun et
begrænset udbud af hoteller i området.

Tu r i s m e n

I 2009 var der knap 7 mio. overnatninger
i Vadehavsområdet og en turismeskabt
omsætning på cirka 4 mia. kr. i de fire
vadehavskommuner. Alt i alt kan den
turismeskabte beskæftigelse opgøres til
4.200 årsværk, svarende til cirka 3,4 % af
de beskæftigede8.
Opgørelsen omfatter området mellem Vadehavet og
Ringkøbing Fjord samt Vejen kommune, der turismemæssigt tegner sig for en begrænset del – sammenlignet med
de fire kystkommuner.
8

Sommersøndag – Lakolk Strand på Rømø.
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TURISMEN
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Danske og tyske gæster udgør de største
turistgrupper. I 2009 udgjorde de tilsammen 93 % af alle kommercielle overnatninger. Gæster i sommerhuse er det
største overnatningssegment. I 2009
udgjorde de knap 4 mio. overnatninger,
hvoraf knap 82 % var tyske gæster.

Turismen er primært organiseret og markedsført via Destination Sydvestjylland,
som er et samarbejde mellem turistorganisationerne i hhv. Esbjerg, Fanø, Tønder,
Varde og Vejen kommuner. Destinationen
vurderes at være blandt de stærkeste i
Danmark med et stort udviklingspotentiale – ikke mindst på det tyske marked.

Overnatning i og omkring
nationalparken

Esbjerg
Nordby
eå

g
Kon

Fanø
Sønderho

Ribe Å

Ribe

Campingplads
Feriecenter, hotel m.v.

Mandø

Vandrerhjem

Rejsby Å

Brøns Å

Skærbæk

Rømø
Havneby

Br
ed

eÅ

Højer

Tønder
Vidå

Vesterhavets km-lange badestrande kombineret med
Vadehavets særprægede natur og kulturhistorie har
gennem årtier haft stor tiltrækningskraft på turister.
Det har sat sine tydelige spor i antallet af større
overnatningsfaciliteter i området.

Skallingen

Tu r i s m e n

Der arbejdes konstant på at udvikle kvaliteten af ‘badeturismen’, hvilket sker i et
tæt samarbejde mellem turistorganisationerne og -erhvervet. Endvidere arbejdes
der om rammebetingelser sammen med
kommunerne.

Sn

Turismen i Vadehavsområdet er udpræget
sæsonbetonet med de store sandstrande
som den største ‘turist-magnet’. Mange
familier kommer igen år efter år.

Rudbøl
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Helhedsorienteret turisme
For at fremtidssikre erhvervet og for at
skabe et mere varieret og helhedsorienteret koncept for en bredere kreds af målgrupper har der gennem en årrække været
arbejdet på at udvikle turismen uden for
højsæsonen og på at optimere strandenes
‘baglande’. Det drejer sig først og fremmest om selve Vadehavet men også om
fastlandets muligheder for at bidrage med
sin særegne kulturhistorie. Disse muligheder skal beskrives, formidles, markedsføres og sælges, hvilket forudsætter et tæt
samarbejde mellem de forskellige turismeaktører (attraktioner, overnatningssteder,

detailhandel, kommuner mm.). En sådan
udvikling betyder, at der kan skabes flere
og bedre job, ligesom produktionsapparatet kan udnyttes bedre.

‘Oplevelsesøkonomi - Nationalpark
Vadehavet’
Sydvestjysk Udviklingsforum9 fik i 2009 tildelt ca.
22 mio. kr. til udvikling af oplevelseserhvervet i og
omkring Nationalpark Vadehavet.

Opgaven vanskeliggøres, fordi branchen
består af en bredt sammensat kreds af
aktører med forskellige baggrunde og
tilgange til nye initiativer.

Med udgangspunkt i fire søjler: ‘naturen skal formidles’, ‘maritime oplevelser’, ‘kunstdestination Vadehavet’
og ‘Vadehavets produkter’ har turismesamarbejdet i
perioden 2009-2012 sat fokus på udviklingen af nye
oplevelser i og omkring nationalparken.

Nuværende indsats

Alt i alt deltager der mere end 50 partnere i udviklingen af nye netværk, produkter, events og koncepter.
Formålet er at sikre udviklingen af turisterhvervet og
dermed væksten i hele Vadehavsområdet.

Udvikling af ‘pakker’
Destination Sydvestjylland har udviklet
eller arbejder på flg. initiativer:

Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er et udviklingsorgan for de fire vadehavskommuner samt
Vejen Kommune, som skal understøtte erhvervsudviklingen i de fem kommuner.
9

Sommerhusområde – Rindby på Fanø.
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• Cykelturisme (ruter og pakkerejser).
• Lystfiskerturisme (fiskemuligheder,
messepakker, pakketilbud, PR-kampagner).
• Kajakturisme (ruter i Vadehavet med
fortsættelse til de tyske og hollandske
vadehavsområder).
• Gastroturisme med bl.a. lamme- og
krondyrfestivaller, Oyster Trophy
Week, rute om Sydvestjyske Smagsoplevelser, kogebogen ‘Naturen til Bords’
og fødevarenetværk.
• Kunstturisme (præsentation af kunstnere/kunstrute og -messer, netværk
mv.).

Herudover er der taget initiativ til en ny
udstilling om trækfugle i Vadehavscentret
samt et krondyrscenter nord for Blåvand.
Samarbejde med lokale aktører
Destination Sydvestjylland har iværksat
samarbejder:

Grænseoverskridende
samarbejde
Udpegningen af Nationalpark Vadehavet
har skabt basis for, at der for første gang
kan gennemføres et grænseoverskridende
projekt med fokus på de to nationalparker
i Danmark og Slesvig-Holsten. Projektet

Ud over at skabe et tæt samarbejde mellem de to nationalparker, er det ligeledes
projektets mål at fremme netværk mellem
institutioner og aktører inden for turisme
og naturbeskyttelse på begge sider af
grænsen. Endelig skal det undersøges, i
hvilket omfang det tyske partnerskabsprogram kan overføres til den danske
nationalpark – evt. i modificeret form.
Det samlede budget er ca. 7 mio. kr.,
hvoraf EU’s Interreg-program medfinansierer med ca. 4,5 mio. kr.

Sommerhus fra begyndelsen af 1900-tallet – Lakolk på
Rømø.

Projektet gennemføres i samklang med
det dansk-tysk-hollandske vadehavssekretariat i Wilhelmshaven. Det er ansvarlig
for udarbejdelsen af den overordnede,
fælles strategi for bæredygtig turisme i det
internationale Vadehavsområde, som det
blev besluttet på regeringskonferencen
om Vadehavet i 2010. Dette udviklingsarbejde er også støttet af EU med ca. 5
mio. kr. – med henvisning til, at strategien
kan danne skole for udviklinger i andre
højt beskyttede – og ‘turistattraktive’ kystområder i Europa.

Tu r i s m e n

• Med NaturKulturVarde om udvikling
og formidling af områderne omkring
Janderup Ladeplads og Ho/Skallingen.
• Med Fiskeri- og Søfartsmuseet om
udvikling af ‘100 fortællinger fra Vadehavsområdet/nationalparken’.
• Med Vadehavets Formidlerforum om
udvikling af ‘16 gode grunde til at vælge
Vadehavet’.

Projektet omfatter markedsanalyser med
det formål at opnå viden om gæsternes
forventninger til en bæredygtig turismeregion. Samtidig undersøges kendskabet
til og accepten af nationalparkerne –
både hvad angår (potentielle) gæster og
lokalbefolkning. Derudover undersøges
mulighederne for (gen-)etablering af maritime oplevelser i Vadehavet – i kombination med kulturhistoriske og historiske
oplevelser til lands. På dette grundlag
udarbejdes salgbare produkter, identificeres hensigtsmæssige salgskanaler for disse
produkter, og der udarbejdes og iværksættes en kommunikationsstrategi.

Svend Tougaard
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Nye ferielejligheder – Kongsmark på Rømø.

fokuserer på samspillet mellem natur, kultur og turisme på begge sider af grænsen
– med nationalparker og verdensarv som
et samlet oplevelsesrum.
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En af nationalparkens udfordringer er at
forstå og imødekomme turisternes forskellige ønsker og behov for integrerede
oplevelser. Dette er ikke mindst interessant set i lyset af, at over de næste 20-30
år vil:

man skabe solide rammer for turisterne,
som ud over natur- og kulturoplevelser
også skal overnatte, spise, underholdes,
undervises og aktiveres.
Opbygge identitet og image
Nationalparken vil gennem opbygningen
af en egen identitet og sit image fremstå
som et turismemæssigt ‘fyrtårn’ til gavn
for turismeudviklingen i hele Sydjylland.
Dens image skal stemme overens med
nationalparkens turismemæssige identitet,
og dette kan opnås ved, at alle, som arbejder med udvikling af turismen, fortæller

• en langt større del af befolkningen bo
i byer,
• turisten generelt blive ældre og mere
velstående,
• der blive flere destinationer og oplevelser at vælge imellem.

Udviklingsmuligheder

Tu r i s m e n
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Med Nationalpark Vadehavet har egnen
fået endnu en streng at spille på i udviklingen af området som en turismemæssig
sværvægter.
Når/hvis nationalparken bliver en del af
verdensarven, vil denne værdi kunne øges
yderligere. Men branchen vurderer, at
uanset om verdensarven bliver en realitet
eller ej, så vil nationalparken have stor
markedsføringsmæssig værdi i sig selv.
Mange turister betragter også en nationalpark som blåstempling i forhold til
kvalitet og indhold.

... Og endnu én: bakskuld – røget ising.

Nationalparkens deltagelse i de allerede
igangsatte EU-støttede projekter og lign.
vil – sammen med dens fortsatte deltagelse i internationale fora – være væsentlige bidrag til at fremtidssikre Vadehavets
position som en bæredygtig turismedestination af høj (international) klasse.
De følgende strategiske elementer skal
understøtte denne udvikling.
Fastholde og udvikle samarbejdet
Videreudvikling af det lokale og regionale
samarbejde og koordinering er nøgleord i
forhold til turismen. Kun herigennem kan

Claus Bech-Poulsen

Smagsprøve fra Fanø ...

Turisterhvervet vil blive mere professionaliseret. Derfor er det vigtigt, at turismen
i nationalparken udvikles med fokus på
dens særlige natur og kulturhistorie, som
ikke kan kopieres andre steder. Det handler om at holde fast i Vadehavsområdets
identitet.

de samme positive historier om nationalparken som turistområde.

af den samlede destination, således at de
gode idéer opfanges og udnyttes.

Udvikle tilbud og kvalitet
Nationalparken har et stort turismemæssigt potentiale til at understøtte udviklingen af kvalitetsoplevelser. Det handler
om at få turisterne til at mærke, dufte,
føle, høre og se naturen og kulturen som
det fælles udgangspunkt. Her kunne man
gøre en yderligere indsats i forhold til udvikling af de maritime oplevelser. Mange
turister kommer i forvejen til Syd- og
Vestjylland for at være tæt på havet.

Sikre en troværdig markedsføring
Nationalparken skal sikre, at budskaber
og løfter altid kan understøttes af virkeligheden, således at de besøgende får deres forventninger indfriet. Nationalparken
skal med andre ord kunne holde, hvad
den lover i sin markedsføring.
For nationalparken er det vigtigt, at de
rigtige budskaber kommunikeres til omgivelserne, og at der skabes et tæt samarbejde med de private og offentlige aktører,

Det kan være hensigtsmæssigt, at nationalparken samarbejder med turistorganisationerne og de private aktører om at
udvikle kvalitetsstandarder og -programmer på tværs af destinationen.

En af Danmarks største campingpladser - Lakolk Strand på Rømø.

Svend Tougaard

Tu r i s m e n

Højne kompetencer og viden
I betjeningen af turisterne er det vigtigt
at højne kompetencer og viden på tværs
af nationalparken. Såvel offentlige som
private guider skal have formidlingskompetencer og viden på et kvalificeret niveau
– med plads til den gode, lokale historie.
Disse ambassadørers evner og adfærd
har en afsmittende effekt på turisterne og
dermed for deres opfattelse af nationalparken som helhed.
Opfange de gode idéer
Nationalpark Vadehavet kan med fordel
indgå som en aktiv partner i udviklingen

som ønsker at anvende nationalparken i
deres bestræbelser for at tiltrække turister.
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LANDBRUGET

Arealanvendelse og
bedriftsudvikling
Landbruget er præget af de store marskarealer, som hører til Danmarks mest
frugtbare landbrugsjorde. Det samlede
landbrugsareal i nationalparken udgør
17.600 ha, hvoraf ca. 3.200 ha er økologisk drevet. Knap 15.000 ha af landbrugsarealet er registreret som græs og kløver.
Af det samlede marskareal er ca. 8.500 ha
uinddiget.

Areal (ha)

Andel af areal

Husdyr***

Type landbrugsproduktion

I alt

Økologiske

I alt

Økologisk

I alt

Økologisk

Planteavl

401

53

5.827

1.315

33,0 %

7,4 %

8.399

Kvægavl

304

71

8.154

917

46,2 %

5,2 %

61.209

Svineavl

16

0

318

0

1,8 %

0,0 %

3.730

Blandet*

54

21

2.260

809

12,8 %

4,6 %

1.938

Andet**

12

12

1.106

134

6,3 %

0,8 %

1.672

787

157

17.662

3.175

100,0 %

18,0 %

76.949

I alt

Antal dyreenheder

* ‘Blandet’: Bedrifter, der ikke éntydigt kan henføres til plante-, svine- eller kvægavl.
** ‘Andet’: fårehold, pelsdyravl og fjerkræproduktion.
*** Totale antal DE for ejendomme med jord indenfor nationalparken. Deres samlede areal udgør 82.000 ha.

Høballer – ved Ballum Dige

Hans Hagge

Landbruget

Ca. 20 % af de berørte landbrugsejendommes jord ligger inde i nationalparken,
mens 80 % ligger uden for. Godt 10.000
ha er omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 3, og knap 6.000 ha er omfattet af de
såkaldte Miljøvenlige Jordbrugsordninger
(MVJ).
Tidligere blev de inddigede marskarealer fortrinsvis afgræsset med kreaturer,
men gennem de seneste tre årtier har nye
dyrkningsmetoder og stigende kornpriser
medvirket til, at græsarealer er indgået i
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Antal bedrifter

omdriften og nu udnyttes til hvede- og
majsproduktion.
Ser man på ejendomsstørrelser og ejerskab er forholdet mellem deltids-/hobbybrug og fuldtidsbrug på ca. 1:3 10.

2145 ha

Blåvandshuk

631 ha

Skallingen
839 ha

m

eu

Esbjerg

Sn

Å

Nordby

Sneum-Tjæreborg
Fanø

Andel af miljøvenligt
drevne græsarealer:

eå

1052 ha
1281 ha

g
Kon

Ribemarsken

0 - 20 %

Sønderho

21- 50 %
51 - 75 %

Ribe Å

76 - 100 %

Ribe

2774 ha

Mandø
673 ha

Støtteberettiget areal:
Svineavl

Planteavl

Blandet

Kvæg- og fåreavl

Rejsbymarsken
Rejsby Å

1026 ha

Brøns Å

Skærbæk

Rømø

Forland Ballum-Astrup

3816 ha
757 ha

Br
ed

eÅ

Havneby

Fuldtidsbrug er defineret som ejendomme over 75 ha.

Landbrugsarealerne i nationalparken

Højer

Tønder

Tøndermarsken
2677 ha

å
Vid

Andel af støtteberettigede landbrugsarealer omfattet af
miljøvenlig drift af græsarealer i enkeltområder. Cirklerne
viser fordelingen mellem de enkelte typer af landbrug samt
områdernes støtteberettigede landbrugsareal i ha.

Landbruget

10

Marbækområdet

Ho

Beskæftigelse og omsætning

Landbruget er hovederhvervet i Vadehavsområdet uden for byerne. Ud over
at være indtægtsgivende og væsentligt for

Varde

Ho Bugt m.m.

Offentligt ejede, støtteberettigede landbrugsarealer spiller en meget lille rolle i
nationalparken.

I Tønder Kommune er knap 17 % af
arbejdsstyrken ansat inden for landbruget.
I Varde Kommune er det ca. 13 %, i Esbjerg Kommune knap 6 %, mens det på
Fanø er knap 2 %. Især i Esbjerg Kommune varierer betydningen af landbrugets
tilstedeværelse i lokalsamfundene meget
pga. store de forskelle i befolkningstæthed
og erhvervssammensætning – f.eks. Esbjerg by kontra Mandø.

eÅ

d
Var

Oksbøl

Rudbøl
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ken er 104 ha, hvoraf de 22 ha ligger i
nationalparken.
Landbruget har en væsentlig rolle som
kulturbærer i landdistrikterne. Sammen
med den øvrige lokalbefolkning kan man
medvirke til at fastholde det økonomiske
grundlag for bosættelsen i nationalparken
og dermed bidrage til udviklingsmuligheder, som omfatter både landbrug, turisme
og friluftsliv. Herved fremmes muligheden for, at nationalparken kan medvirke
til, at denne del af landet udvikler sig til et
attraktivt bosætningsområde.

Høst af byg – Ribemarsken.

Landbruget

antallet af arbejdspladser i produktionsleddet, så skaber landbruget også merværdi i forarbejdnings- og håndværksindustrien. For eksempel skabes der for hver
ansat i kvægbruget otte arbejdspladser i
følgeindustrierne, og hver arbejdsplads
bidrager med en stigning i produktionsværdien11 på 1,4 mio. kr. Tillige skabes
nye eksportindtægter på over 700.000 kr.
pr. arbejdsplads. For det dyrkede areal i
nationalparken ligger den gennemsnitlige
produktionsværdi på mellem 18.000 kr.
og 58.000 kr./ha.
Den samlede årlige værdi for hele produktionskæden
for hver ha dyrket areal.
11
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Det forventes, at det umiddelbart vil være
lettere at skabe interesse for at indgå aftaler om naturforbedrende tiltag i områder
med lav produktionsværdi. Det vil samtidig være i disse områder, det sandsynligvis
vil være forbundet med de laveste kompensationer at gennemføre projekter.

Udviklingstendenser
Landbruget i nationalparken er fortsat
ikke præget af store sammenlægninger
eller driftsenheder. 50 % af alle bedrifter,
der har jord i nationalparken, er brug på
mindre end 50 ha. Gennemsnittet for
samtlige bedrifter med jord i nationalpar-

Bæredygtig landbrugspolitik
Inden for EU er der bred enighed om at
ændre landbrugsreformen for perioden
2014-20 – herunder ændre landbrugsstøtten. Den overordnede målsætning
bag reformen er at fremme bæredygtig
fødevareproduktion og -forvaltning af
naturressourcerne med fokus på en øget
klimaindsats.
Den store udfordring for landbruget i
nationalparken er: På den ene side flere
grønne kompensationsordninger, som
sigter på et lavere udbytte pr. arealenhed.
Og på den anden side et fortsat aktivt og
dynamisk landbrug som et bærende (økonomisk og befolkningsmæssigt) element i
samfundene langs vadehavskysten.

Claus Bech-Poulsen

Indfangning af får – marsken ved Rejsby Dige.

I 2012 indgår ca. 6.000 ha i nationalparken under MVJ-ordningen for bl.a. at
opretholde arealer i permanent græs.

Med projektet ‘Naturen til Bords’ 12 er der
taget et markant skridt til, at producenter
af fødevarer i Sydvestjylland kan udnytte
den positive udvikling i efterspørgslen
af kvalitetsfødevarer med et lokalt præg.
Netværk- og produktudvikling og fælles
distribution skal bidrage til at skabe vækst
i det danske fødevareerhverv og skabe
Indgår som en del af en fælles ansøgning (2011) fra
de fire vadehavskommuner, Region Syddanmark, Jysk
Landbrugsrådgivning og Sydvestjysk Udviklingsforum
om medfinansiering til udvikling af ‘Grøn Vækst’ i Vadehavsområdet.
12

Landbruget og gæs
Et stadigt større antal gæs overvintrer
eller opholder sig i Vadehavsområdet i
længere perioder af året. Det drejer sig
om ca. 150.000 bramgæs – og mange
af dem på Mandø. Bramgæs søger føde
primært på græs, men i stigende grad også
på vintersæd, hvor de æder de spirende
skud. Gennem en årrække har der inden
for vadehavssamarbejdet med Holland og
Tyskland været gjort forsøg på at få skabt
en model for en fælles gåseforvaltning
for det internationale Vadehavsområde.
Blandt de foreslåede tiltag er etablering af
særlige områder, hvor der kan ydes kompensation for gæssenes tilstedeværelse –
og andre områder, hvor gæssene holdes væk.

Udviklingsmuligheder
Øge omstilling og tilpasning
Landbrugets rolle som naturforvalter og
kulturbærer kan give landbruget bedre
muligheder for omstilling og tilpasning
af driften i nationalparken end i dag. Det
skal ske med større fokus på den enkelte
lodsejers ønsker og behov. Forskellige

Landbruget

Lokale initiativer – lokale produkter
I de senere år er flere og flere produkter
dukket op på markedet, som delvist er
baseret på lokale råvarer og/eller fremstillet i Vadehavsområdet. De er som oftest
blevet markedsført af fælleskaber eller
organisationer som f.eks. ‘Marsk & Mad’.
Fælles for dem er en markedsføring, som
understreger samspillet med vadehavsnaturen, økologi, den gode smag og den
gode historie. Hidtil er kun få produkter

blevet landskendte, men udviklingen af
denne type produkter er gået støt frem.

oplevelser og øget omsætning i forhold
til områdets turister. Man er i gang med
at etablere ‘FoodNet’; et fødevarenetværk
som pt. har 40 virksomheder i SV-Jylland:
dyre- og planteavlere, slagterier, mejerier
og bryggerier samt restauratører og specialbutikker – hele fødekæden fra jord til
bord. Det samlede budget er ca. 10 mio. kr.
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driftsmæssige interesser blandt lodsejere
og ønsker om driftsændringer gennem
plejeaftaler kan fremmes ved jordfordelinger, hvilket vil være et effektivt redskab
til målopfyldelse. Med en bedriftsmæssig
samling af arealer skabes nye muligheder
for omlægning til gavn for både natur og
erhvervsliv. Med en optimal arrondering
vil der være grundlag for at gå fra f.eks.
slæt til afgræsning og fra omlægning til
økologisk produktion.

Landbruget

Støtteordning for nationalparker
Nationalparken kan virke for at fremme
anvendelsen af de kommende EU-støtteordninger i en særlig pakke – samtidig
med, at landmandens medbestemmelse
og valgfrihed i udformning af ordningens indhold og omfang på den enkelte
ejendom fremmes. En ‘Støtteordning
for Nationalparker’ kunne indrettes med
et differentieret katalog, hvor allerede
kendte miljøforbedrende tiltag kan indgå
sammen med nye og specifikke tiltag, som
også varetager landskabelige, rekreative og
kulturhistoriske interesser i nationalparken. Ordningen skal fortsat give mulighed
for, at landbrugsarealer kan bevares i omdrift eksempelvis uden omlægning med
faste intervaller.
Et af instrumenterne til at imødekomme
den grønne udvikling kan være oprettelse
af græsningslaug.
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Lufttørrede skinker fra Fanø – á la Parma.

Plads til både landbrug og gæs
Nationalparken kan medvirke til at fremme en helhedsløsning for tilstedeværelsen
af et stigende antal (bram-)gæs sammen
med hensynet til de lokale landbrugsinteresser. Det kan ske gennem en forvaltningsplan med udgangspunkt i allerede
foretagne analyser og forarbejder inden
for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde
og VadehavsForum.
Fremme af økologiske produkter
Fremover synes udviklingen at øge
efterspørgslen på økologiske produkter.
Omfanget vil i høj grad afhænge af for-

brugernes holdning, velfærden, støtten fra
det offentlige samt markedsføringen.
Udvikle et kvalitetsmærke for
vadehavsprodukter
Udvikling, kvalitetsmærkning og markedsføring af særlige vadehavsprodukter
rummer et fremtidsperspektiv – også i
branding af nationalparken.

Jens Muff Hansen/Naturplan

Landbruget

Studedrift – Skallingen.
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FISKERIET

Omfang og økonomisk
betydning

Fiskeriet

100

Erhvervsfiskeriet i den danske del af Vadehavet har de seneste årtier været fiskeri
efter hesterejer og blåmuslinger – og i
beskedent omfang efter hjertemuslinger.
I dag er det danske Vadehav det eneste
vadehavsområde, hvor der ikke fiskes efter blåmuslinger. Det blev stoppet i 2008,
hvor Danmark indførte miljøkonsekvensvurderinger i forbindelse med Natura
2000-bestemmelserne. De skulle sikre
fødegrundlaget for Vadehavets bestand af
ederfugle og strandskader. Det nødvendige grundlag for fuglene blev beregnet til
ca. 40.000 t blåmuslinger, inden et fiskeri
eventuelt kunne genoptages.
Siden 1977 har rejefiskeriet i den danske
del af Vadehavet fundet sted vest for
den såkaldte ‘rejelinje’ (se kortet). Der er
udstedt 28 licenser til fartøjer hjemmehørende i Havneby (5), i Esbjerg (7) samt i
Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn.

Rejekutter i arbejde.

De årlige landinger ligger på 2-3.000 t
med en omsætning på 25-40 mio. kr.
Beskæftigelsen og antallet af virksomheder inden for fiskeriet i Vadehavsområdet

og i følgeerhverv er ikke opgjort præcist.
Anslået ligger det i 2010 på 70 arbejdspladser fordelt på 10 registrerede fiskerivirksomheder og 60 arbejdspladser fordelt
på 15 service- og forarbejdningsvirksom-

Svend Tougaard
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Blåmuslinger og stillehavsøsters – øst for Rømø.

Her kan der ikke gives tilladelse til
fiskeri efter blåmuslinger
Blåmuslingebanke
Tilladelse til fiskeri efter
hjertemuslinger

heder. Langt størstedelen af fangsterne
eksporteres til det tyske marked.

Mandø
Rejsby Å

Rejelinien (rejefiskeri er tilladt
vest for linien)

Brøns Å

Skærbæk

Rømø
Havneby

Fiskeriet

Herudover er der udstedt én licens til
optagning af hjertemuslinger i Grådyb
Tidevandsområde.

Ribe Å

Ribe

Br
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Fiskeriet i nationalparken
Fiskeri efter blåmuslinger og hjertemuslinger er reguleret
efter ’Vadehavsbekendtgørelsen’. Fiskeri efter hesterejer er
reguleret efter ’bekendtgørelse om fiskeri efter hesterejer ved
den jyske vestkyst’.

Højer
Vidå

Tønder

Rudbøl
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Udviklingsmuligheder

Nedgarnsfiskeri i nationalparken.

Et bæredygtigt fiskeri

Fiskeriet

Fiskeriet er et erhverv, der kun kan overleve ved en afbalanceret udnyttelse af
de biologiske ressourcer. Det er også et
erhverv, som især inde i Vadehavet fisker
på arter, der også er fødegrundlaget for
en række andre dyr. Derfor et det vigtigt,
at udviklingen af bl.a. rejefiskeriet bliver
afbalanceret i forhold til dynamikken i
Vadehavets økosystem.
Marine Steward Council blev skabt i 1997 af WWFVerdensnaturfonden og fødevaregiganten Unilever. Siden
1999 har MSC været en uafhængig organisation med en
bestyrelse sammensat af repræsentanter fra fiskerisektoren, grønne organisationer og forskningsinstitutioner fra
hele verden.
13
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For at markere rejefiskeriet som bæredygtigt vil Danmarks Fiskeriforening gennemføre en såkaldt MSC-certificering13
i løbet af planperioden, så forbrugerne
kan være sikre på, at produktet er fisket
på bæredygtig vis. Dette miljømærke
gives for en 5-årig periode og stiller bl.a.
krav om, at fiskeriet ikke må beskadige
økosystemet eller havmiljøet. Undervejs
er der flere muligheder for at tilpasse
fiskeriet, hvor det evt. ikke er i stand til
at overholde kravene. Hvis ændringerne
ikke kan dokumenteres, mister fiskerne
retten til miljømærket. Den danske proces
koordineres med de tilsvarende tyske og
hollandske processer.

‘Spis danske rejer’
Fiskeri efter ‘vadehavsrejer’ kunne
medvirke til, at en langt større del af
fangsten sælges til de danske forbrugere:
at danskerne så at sige lærer at spise rejer
fra Vadehavet. Indførelsen af MSC-miljømærket for hesterejer kunne medvirke
til at fremme denne udvikling, så salget af
‘Rømø-rejer’, som produktet markedsføres som i dag, bliver identisk med bæredygtigt fiskeri i nationalparken, og at det
bliver langt mere almindeligt på de danske
frokost- og middagsborde, end tilfældet
er i dag.
Lokale ressourcer – lokale muligheder
Ud over det egentlige erhvervsfiskeri i
Vadehavet har der gennem tiden været
lokale former for fiskeri: håndoptagning
af hjertemuslinger, fiskeri i ‘skullergårde’,
ruse- og nedgarnsfiskeri, fiskeri med
faghus mv. – og i dag indsamling af stillehavsøsters.
Lokalt er der fortsat interesse for at
udnytte Vadehavets ressourcer, som kan
danne baggrund for mindre, erhvervsmæssige initiativer. Her kan nationalparken bidrage til at få undersøgt, hvilke
lovgivningsmæssige hensyn der skal tages,
og indgå i forundersøgelser om perspektiver – herunder udtagning af prøver,
leverancer, forarbejdning, efterspørgsel,
afsætning og markedsføring.

FiskerForum.com

Fiskeriet

Masser af hesterejer.

Håndoptagning af hjertemuslinger er udbredt i det hollandske Vadehav. Erfaringer
herfra viser, at dette fiskeri er skånsomt
over for Vadehavets natur, samtidig med
at det bidrager til vækst i lokalsamfundene.

Ud over den indsamling, der foregår på
arrangerede østersture i nationalparken,
har egentlig optagning af stillehavsøsters
været drøftet gennem en årrække. Der er
en række initiativer på vej for at understøtte salg og markedsføring af østers fra

Vadehavet uden at gå på kompromis med
fødevaresikkerhed og naturværdier.
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ERHVERVSSTRUKTUR OG
-UDVIKLING
Nationalparkens bidrag til
udviklingen

Esbjerg Kommune
I Esbjerg Kommune er 67 % af arbejdspladserne i 2012 inden for privatsektoren.
Andelen af selvstændige er markant lavere end i de øvrige vadehavskommuner.
Til gengæld er andelen af virksomheder

Wellness med udsigt til nationalparken – Hvidbjerg Strand.

Erhvervsstrukturen i de fire vadehavskommuner er meget forskellig.
Tønder Kommune
Tønder Kommune er bl.a. karakteriseret
ved at være den af de fire vadehavskommuner med den største andel af arbejdspladser inden for privatsektoren (2012:
72 %) og med relativt mange selvstændige
erhvervsdrivende. Andelen af virksomheder inden for primærproduktion med
tilhørende følgeerhverv samt møbel- og
beklædningsindustrien er større end i det

Blåvand Wellness

Erhvervsstruktur og -udvikling
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Nationalparken kan spille en rolle i forhold til udviklingen af turisme, landbrug
og fiskeri. Der kan peges på brandingeffekten og herigennem muligheden for
at bidrage til at tiltrække og fastholde
arbejdskraft, øge bosætningen og skabe
samarbejder med de virksomheder og erhverv, som gerne vil markedsføre sig med
en grøn profil.

øvrige Danmark. I de senere år er udviklingen inden for fødevareproduktionen
gået tilbage, medens udviklingen inden
for især turisme, transport, beklædning/
møbler og IT/kommunikation har været
stigende.

Claus Bech-Poulsen

koncentreret i servicesektoren inden for
turisme, fødevarer og byggeri/bolig.
Iværksættere
I forhold til det samlede antal virksomheder ligger andelen af nystartede virksomheder (iværksættere) i de fire vadehavskommuner lavere end i størstedelen af
Region Syddanmark og ift. gennemsnittet
for hele landet. I Esbjerg- og Varde kommuner overlever godt halvdelen af de
nystartede virksomheder, mens antallet i
Tønder Kommune ligger på under 45 %.
I Fanø Kommune overlever mere end 75
% af de nystartede virksomheder.

med mere end 50 ansatte markant højere
i Esbjerg, idet disse beskæftiger næsten
halvdelen af arbejdsstyrken. For Esbjerg
by har havnens mange aktiviteter stor
betydning, hvor energi- og miljøsektoren
markerer sig med en stigende dominans.
Men også turismen spiller en stor rolle i
kommunen.
Varde Kommune
Varde Kommunes erhvervsforhold er
karakteriseret af turisme, men i forhold til
antallet af arbejdspladser er det især fødevare-, samt bygge- og anlægssektoren,
der markerer sig. Vardes andel af arbejdspladser inden for privatsektoren er 70 % i

2012. Kommunen har også haft et større
antal arbejdspladser og god vækst inden
for energisektoren.
Fanø Kommune
Fanø Kommune har en anderledes
erhvervsstruktur end de øvrige vadehavskommuner. Her findes den største andel
selvstændige. Virksomheder med under
10 ansatte beskæftiger 44 % af arbejdsstyrken i 2012. 40 % er enkeltmands-virksomheder. Andelen af 25-64 årige, der er
i arbejde, er i lighed med Tønder Kommune faldet markant over de seneste 10
år sammenlignet med Esbjerg og Varde
kommuner.. Fanøs erhvervsliv er primært

Lønmodtagere udgør den største gruppe
med ca. 50 % af arbejdstyrken, og mellem
¼ og ⅓ er lønmodtagere på ledelsesniveau.

Erhvervsstruktur og -udvikling

Indblik i Sønderho Kro.

Arbejdsstyrken
Landbrugets store beskæftigelsesmæssige
rolle kan bl.a. ses ved, at andelen af selvstændige og medhjælpende ægtefæller i
flere af nærområderne til nationalparken
ligger mellem 7 % og 15 % af arbejdsstyrken. Det er mere end dobbelt så stort
som landsgennemsnittet i 2012.
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Lige til øllet – på Fanø.

Udviklingsmuligheder
Tiltrække og fastholde arbejdskraft
For områdets virksomheder er det afgørende, at de kan tiltrække og fastholde
den rigtige arbejdskraft. Derfor er det
væsentligt, at nye medarbejdere oplever
Vadehavsområdet som et attraktivt sted at
bosætte sig. Her vil de mange tilbud om
oplevelser og et aktivt friluftsliv i Danmarks største nationalpark være et plus,
samtidig med at attraktive lokalsamfund
og de kulturelle tilbud vil være tillokkende
i forbindelse med boligsøgning.

Nationalparken som varemærke
Mange virksomheder vil gerne profilere
sig med en særlig identitet over for forretningsforbindelser. Over for medarbejdere
kan der også være ønske om at synliggøre
tilhørsforholdet til den egn, hvor virksomheden holder til. Begge disse kategorier
kan nationalparken bidrage til med særlige
produkter og oplevelser.
Understøtte udbredelsen af
vadehavsprodukter
For at sikre en stabil afsætning, god markedsføring, produktudvikling og distribution af mindre virksomheders produktion
af vadehavsprodukter kræves en større

indsats end de fleste enkeltproducenter
kan magte. Her vil de igangværende
initiativer med opbygning af netværk med
regler for deltagelse, kvalitetskontrol og
vidensdeling være vejen frem – en udvikling som nationalparken kan støtte, f.eks.
ved at tilbyde brugen af nationalparklogoet på produkter, som lever op til nærmere fastsatte kriterier.
Erhvervslivet som kunstmedie
Den verdenskendte virksomhed ’Ecco’
med hovedsæde i Tønder Kommune har
ved flere lejligheder bidraget til at synliggøre kunst fra Vadehavsområdet gennem
et samarbejde med lokale kunstnere om
udstillinger. Lignende samarbejder mellem erhvervsliv og kunstnere er under
udvikling i regi af `Vadehavsprojektet’
(se side 91).
Samarbejde om miljøvenlige
energiformer
For en række virksomheder vil der være
interesse for at indlede et samarbejde
med nationalparken for at styrke deres
profil inden for eksempelvis miljøvenlige
produkter og energiformer. Sidstnævnte
er oplagt i forhold til satsningerne for at
synliggøre Esbjerg som energimetropol
og Rømø Havns intentioner om at blive
base for servicering af nye, tyske havvindmølleparker i Nordsøen. Vindkraft er i
det hele taget en meget synlig energiform
i Vadehavsområdet med flere landbase-

rede møller, mange mølletransporter til
lands og til vands.
En CO2-neutral nationalpark?
Vadehavet er et oplagt demonstrationsområde til at i formidle og synliggøre
klimaændringer og konsekvenserne heraf.
Dette kan kædes sammen med tiltag, der
fremmer de besøgendes bevidsthed om
klimavenlig adfærd: valg af transportmiddel, overnatningssteder med grøn profil,

besøgsmuligheder hos virksomheder, der
bruger eller udvikler miljøvenlig energi
samt særlige udstillinger med temaer om
energi.
Sydvestjysk Udviklingforum som
drivkraft
Sydvestjysk Udviklingsforum har, ud over
at være drivkraft bag ’Vadehavsprojektet’
og i samarbejdet omkring udviklingen af
Destination Sydvestjylland, bidraget til og

understøttet dannelsen af klynger eller
oprettelse af kompetence-centre så som
Offshore Center Danmark, Plast Center
Danmark og Aluminiumsklyngen. Også
i denne henseende er SVUF en oplagt
samarbejdspartner for nationalparken.

Esbjerg Havn satser stort på offshoreenergi – også vindmøller.

Thomas Holst
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LOKALSAMFUNDENE

Lokal afvikling – lokal udvikling
I selve nationalparken bor der ca. 5.000
mennesker. Der er en befolkningstæthed
på ca. 30 indb. pr. km2 – svarende til knap
¼ af landsgennemsnittet.

Lokalsamfundene
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I det såkaldte ‘udkants-danmark’ beskrives
forholdene ofte med ord som: stagnation,
relativ fattigdom, fraflytning og forfald.
Ser man nærmere på lokalsamfundene i
Vadehavsområdet, tegner der sig et mere
varieret billede.
I byerne og landsbyerne i og omkring
nationalparken viser udviklingen inden
for perioden 2007-11 en befolkningstilvækst i landdistrikterne som helhed. Det
kunne hænge sammen med, at det opfattes som mere attraktivt at bosætte sig her
på grund af natur- og kulturværdierne i
området. Det vil dog kræve en nærmere
analyse at dokumentere en sådan sammenhæng.

Befolkningsudvikling i de fire vadehavskommuner.
2007

2008

2009

2010

2011

Tønder Kommune
Tønder
Skærbæk
Udvalgte landsbyer i eller nær nationalparken:
Havneby
Husum-Ballum
Rejsby
Sdr. Sejerslev
Landdistrikter i Tønder Kommune – i alt

40331
7792
3096

40367
7831
3115

40216
7787
3091

39710
7743
3084

39464
7690
3117

320
385
272
216
11878

321
387
290
211
11824

339
379
278
216
11755

319
379
291
226
11495

302
374
285
218
11387

Esbjerg Kommune
Esbjerg
Ribe
Udvalgte landsbyer i eller nær nationalparken:
Vilslev
Øster Vedsted
St. Darum
Vester Vedsted
Landdistrikter i Esbjerg Kommune - i alt

114148
71129
8192

114244
70880
8229

114595
71025
8210

115114
71459
8188

115184
71576
8192

294
846
928
355
11377

292
850
958
343
11325

291
824
938
334
11295

280
822
952
371
11236

452
827
955
373
10385

Fanø Kommune
Sønderho
Nordby
Landdistrikter i Fanø Kommune - i alt

3170
289
2563
318

3192
293
2569
326

3207
296
2580
330

3219
284
2612
316

3213
277
2620
312

Varde Kommune
Varde
Oksbøl
Udvalgte landsbyer i eller nær nationalparken:
Janderup
Billum
Alslev
Oksby
Landdistrikter i Varde Kommune - i alt

49849
12690
2789

50125
12913
2779

50475
13054
2795

50378
13090
2892

50351
13277
2882

828
490
1124
15119

834
503
1131
200
14880

850
501
1154
15095

836
522
1166
342
14720

832
534
1184
286
14409

Thorkild Jensen
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Lokalsamfundene

Store forskelle i indkomst
De årlige husstandsindkomster ligger
mellem 380.000 kr. og 750.000 kr. med et
gennemsnit på ca. 500.000 kr. (2012). Som
forventet er den højest i de større byer og
i byernes nærområder. Også området omkring Varde Ådal er præget af forholdsvis
høje indkomster. De laveste indkomster
findes i visse forstæder til Esbjerg og i
landdistrikter i Tønder kommune. Fanø
skiller sig markant ud ved at være den
kommune i Region Syddanmark, der
har den højeste indkomst pr. indbygger. Samtidig rummer øens to byer store
forskelle: Indbyggerne i Sønderho har
væsentligt lavere indkomster end dem i
Nordby, hvilket formentlig hænger sam-

Sdr. Sejerslev

Lokalsamfund i og omkring
nationalparken
Beliggenheden af lokalsamfund/landsbyer, der er vist i
tabellen på side 108. Andre lokalsamfund vil også være en
naturlig del af nationalparkens opland.

Højer
Vidå

Tønder

Rudbøl
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Thorkild Jensen

’Danmarks smukkeste landsby 2011’ – Sønderho på Fanø.
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men med, at Sønderho har den skæveste
aldersfordeling: Mere end 50 % af dens
indbyggere er 60 år eller ældre. En næsten
tilsvarende aldersfordeling findes i Oksbyområdet, hvor 47 % er 60+.
Det er karakteristisk for især landdistrikterne langs Vadehavet, at der er markant
flere selvstændige og medhjælpende
ægtefæller end i de egentlige byområder.
Mellem 10 % og 20 % af befolkningen
tilhører denne gruppe. Det er også tydeligt, at pensionister vælger at flytte fra de
egentlige landdistrikter og ind til landsbyerne og byerne. Her udgør de en markant
gruppe på mellem ¼ og ⅓ af befolkningen.

Attraktive lokalsamfund
Mange steder gør man en ihærdig indsats for at skabe attraktive lokalsamfund.
Flere initiativer er knyttet til nationalparkens udviklingsmål og understøttes af
fonde, lokale aktionsgrupper (LAG’er) og
kommuner. Det drejer sig om at fremme
lokale erhvervsmuligheder, herunder at
udvikle lokale produkter, udnytte tidligere
landbrugsbygninger til nye erhvervsformål, etablere ‘Bed & Breakfast’ og hjemmearbejdspladser mv. Men det handler
også om oplevelsesprægede initiativer:
gallerier, besøgsgårde, stiforløb, formidling mv.

Årets Landsby(er)
Janderup blev i 2009 kåret til ‘Årets
Landsby’ i Danmark af landsforeningen
Landsbyerne i Danmark. Begrundelsen
var bl.a.: ‘Janderup er en smukt beliggende lokalitet ned til Varde Ådal – med 860 kreative
og engagerede ildsjæle og uden jantelov. Der er byportaler med infotavler, en god hjemmeside samt
en elektronisk opslagstavle på det nye torv’.
I forhold til Nationalpark Vadehavet arbejdes der også med et udviklingsprojekt
for Janderup Ladeplads og for deltagelse
i et årligt arrangement ‘Varde Å-Dag’,
hvor der trækkes tråde til nabolandsbyen
Billum, som hører til landsbyerne med
positiv befolkningstilvækst. Her arbejder
man på at fastholde fremskridtet og engagementet under mottoet: ‘Vi bor laaaangt
ude – men tæt ved alt det, der betyder noget’.
Ud over årets landsby i Danmark findes
der andre og lignende kåringer, der bidrager til at præmiere lokale tiltag: ‘Blomstrende Landsby’ – et udviklingsprogram
under Landdistrikternes Fællesråd. I 2011
kårede sammenslutningen Danmarks
Bygningskultur Sønderho som ‘Danmarks
smukkeste landsby’.
Landsbyplaner – med lokalt
medejerskab
Esbjerg Kommune udarbejder landsbyplaner for 21 landsbyer, hvoraf fem
ligger umiddelbart op til Nationalpark
Vadehavet og for Mandø by i nationalpar-

ken. Landsbyplanerne sætter fokus på de
lokale styrker, herlighedsværdier og udviklingsmuligheder for at øge interessen
for landsbyerne som fortsat levedygtige
samfund – dels blandt egne indbyggere
og dels blandt potentielle tilflyttere.
Planerne skal vise landsbyernes udviklingsmuligheder i samspillet med det
omgivende landskab, deres kulturhistorie
og særlige karaktertræk, så en udvikling
kan ske i respekt for den enkelte landsbys
særpræg. Planerne rummer beboernes
ønsker og forslag til byudviklings- og
forskønnelsesprojekter.

Mandø-dialogerne
I forbindelse med Vadehavsfestivalen i
2010 gennemførte en gruppe kunstnere
og sociologer sammen med befolkningen
på Mandø et projekt med henblik på at
finde frem til temaer for Mandøs udvikling og præsentere dem på en anderledes
måde. På baggrund af interviews og
samtaler med øens beboere præsenterede
en række kunstnere forskellige udtryk af
Mandøs historie og værdier gennem dans,
musik og visuelle udtryk. Indslagene dannede baggrund for efterfølgende diskussioner. Denne alternative måde at lægge
op til debat på blev modtaget positivt og
medvirkede til at involvere nye deltagere
og give nye vinkler.

Ballum – prisværdig bevaringsindsats
I 2009 modtog Tønder Kommune en
donation på 20 mio. kr. fra A.P. Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Pengene
indgik i en lokal fond til renovering af
omkring 80 ejendomme i Vesterendeog Østerende-Ballum. Baggrunden for
donationen var, at de gamle huse og gårde
i vestslesvigsk byggestil flere steder var
blevet ‘hårdhændet restaureret’. Gennem
projektet føres de tilbage til deres oprindelige udseende med bl.a. stråtag og
trævinduer, og nyere, men tomme staldbygninger, fjernes.
En betingelse for donationen var, at Tønder Kommune gennemfører en bevarende
lokalplan for den berørte del af Ballum.

Lokalsamfundene

Maritime forbindelser
Det er ikke kun i landsbyerne, at der sker
nye tiltag. Ildsjæle med interesse i Vadehavets maritime historie arbejder flere
steder på at skabe eller genskabe miljøer
og muligheder for at opleve Vadehavet
til søs. I Ribe er der skabt rammer for
afholdelse af et årligt, maritimt marked og
et smakketræf med både fra hele landet.
Tillige arbejdes der på at skabe muligheder for at genåbne rutesejladsen mellem
Ribe og Kammerslusen og også videre
ud i Vadehavet. Initiativtagerne har tætte
forbindelser til ildsjæle i Sønderho, der
bl.a. har genrejst sømærket ‘Kåveren’. I
Hjerting arbejdes der på at skabe aktivitet
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Jens-Erwin Siemssen

Vadehavsteater ved Mandø Ebbevej – sommeren 2004.

Lokalsamfundene

omkring den gamle skibstype ‘Hjertingkanen’, og på Rømø er man i færd med at
lave lokalhistorisk, maritimt arkiv og udstilling. I Ballum vil man lave kajakkursus
og udlejning i nedlagte skolebygninger.

til LAG’erne og lokalområderne inden for
nationalparken, så de herigennem har en
direkte stemme i nationalparkens arbejde.

Mange andre, lokale initiativer er i vid udstrækning bundet op på frivillighed blandt
enkeltpersoner eller gennem foreninger
og udviklingsråd. De arbejder målrettet
på at skabe den ofte begrænsede økonomiske baggrund for nye aktiviteter og liv i
lokalsamfundene.

Bevare bygningskulturer og
landsbymiljøer
Flere af lokalsamfundenes værdier og
tiltrækningskraft hænger sammen med
deres ‘udstråling’ og identitet. Gennem
målrettet arbejde for at bevare og genskabe kulturmiljøer og historiske bygninger
– samt at understøtte landsbyplaner og
bevarende lokalplaner – kan nationalpar-

Nationalpark Vadehavet har i nationalparkrådet knyttet en direkte forbindelse
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Udviklingsmuligheder

ken bidrage til at fremme bosætningen og
livet på landet.
Forbedre IT og telefoni
Bosætning og nye arbejdspladser samt
ny og moderne formidling til turister er
i dag ofte tæt knyttet til muligheden for
at bruge internet og mobilteknologi. Det
kan derfor have stor betydning for lokalsamfundenes udviklingsmuligheder, at der
er adgang til hurtig og effektiv kommunikation via fibernet og trådløs kommunikation/mobiltelefondækning.

Svend Tougaard

Lokalsamfundene

Udveksle erfaringer og forbedre
samarbejdet
Den store viden, som mange ildsjæle i
lokalsamfundene opbygger, kan med
fordel udveksles gennem erfa-grupper,
ekskursioner både inden for og uden for
nationalparken og gennem fælles projekter. Erfaringsudvekslingen kan eventuelt
udstrækkes til de tyske og hollandske
vadehavsegne. Nationalparken kan bidrage til sådanne aktiviteter gennem økonomisk støtte, konsulentydelser, hjælp med
ansøgninger og særlige sider på nationalparkens hjemmeside/facebook/twitter
mm. Erhvervsudviklingen i Vadehavsområdet er ikke kun forbeholdt producenter
af lokale produkter, kunsthåndværk eller
virksomheder inden for turistbranchen
eller landbruget og fiskeriet. Energi, industri, handel, bygge- og anlægsvirksomhed
samt transport er vitale erhvervsgrene,
som, i større eller mindre omfang, vil
kunne have glæde af en positiv udvikling
som følge af Nationalpark Vadehavet.

Afmærkningen er på plads og i orden.
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Nationalpark Vadehavet grænser op til
‘Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer’, som er den nordligste af de tre
tyske nationalparker i Vadehavet. Sammen
med det tysk-hollandske verdensarvsområde i Vadehavet udgør disse områder den
geografiske rygrad i det mere end 30-årige
regeringssamarbejde om beskyttelsen af
Vadehavet mellem Holland, Tyskland og
Danmark (Det Trilaterale Vadehavssamarbejde).
Udgangspunktet har været ‘Fælleserklæringen’ fra 1982 og beslutninger på regelmæssige ministermøder. Beslutningerne er
ikke retligt bindende, men er efterfølgende indarbejdet i de nationale lovgivninger.
I Danmark bl.a. gennem ‘Vadehavsbekendtgørelsen’. Grundpillen inden for
samarbejdet er den fælles vadehavsplan
og det fælles overvågningsprogram.

I 1980’erne lå hovedvægten på beskyttelsen af fugle og sæler. I slutningen af årtiet
begyndte samarbejdet at få en mere helhedsorienteret indstilling til naturbeskyttelsen og på konferencen i 1991 indgik de
fleste former for menneskelige aktiviteter
i samarbejdet. Tre år senere blev reguleringen af den menneskelige udnyttelse
sat ind i et system af økologiske mål for
Vadehavsområdets særlige naturtyper
samt for kultur og landskab.
Fælles vadehavsplan og
overvågningsprogram
Vedtagelsen af den første, fælles forvaltningsplan (Vadehavsplanen) og det fælles
overvågningsprogram i Stade i 1997
betegnede en milepæl både for samarbejdet som helhed – og som rettesnor for de
nationale lovgivninger i relation til Vadehavet. Udgangspunktet i Vadehavsplanen
var – og er forsat:
‘At Vadehavet betragtes som én økologisk enhed,
der ikke bør forvaltes med udgangspunkt i nationale eller regionale grænser.’

I årene herefter handlede den trilaterale
indsats om at integrere naturbeskyttelse
og menneskelig benyttelse på bæredygtig
vis. De ansvarlige ministre fra Stade-konferencen13 udtrykte det således:
‘En af de største udfordringer i de kommende år,
er at få alle aktører aktivt involveret i denne proces. Vores bestræbelser på at beskytte og udvikle
området på en bæredygtig måde kan kun blive en
succes, hvis alle, som arbejder og bor i området,
er engagerede i dette mål. En begyndelse på dette
engagement blev gjort under den offentlige debat,
som fandt sted under forberedelsen af forvaltningsplanen. Vi takker alle, som tog aktivt del i
denne debat’.
Inddragelsen af regionale og lokale myndigheder og interesseorganisationer blev
for alvor udbygget i den efterfølgende
3-årige periode. Et konkret, dansk resultat
var ‘overdragelsen’ af Det Rådgivende

Angela Merkel; Tyskland, Svend Auken; Danmark og
Josias van Aartsen; Holland
13
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Udvalg for Vadehavet fra staten til Ribe
og Sønderjyllands amter i 1998.
I 2001 blev det besluttet at etablere et
VadehavsForum; en uafhængig platform
for en bred kreds af interesser fra de tre
lande. På konferencen i 2005 præsenterede forummet sit strategiske bidrag ‘Isen
Brydes’ til den videre udvikling i Vadehavsregionen.
Regeringskonferencen om
Vadehavet i 2010
På konferencen i 2010 blev der vedtaget
en ny fælleserklæring og en revideret
vadehavsplan. Vedtagelsen markerede tre
årtiers bånd mellem Holland, Tyskland og
Danmark om forvaltningen af Vadehavet.

Og tillige et bevis på 30 års fælles ansvar
for beskyttelsen af et naturområde af
international betydning.
‘Det Vejledende Forvaltningsprincip’:
‘At så vidt muligt at opnå et naturligt og bæredygtigt økosystem, hvor de naturlige processer
forløber uforstyrret.’
… er udgangspunkt for visionen i den
nye fælleserklæring:
‘Vadehavet er et enestående, naturligt og dynamisk økosystem med en karakteristisk, biologisk
mangfoldighed, med vidtstrakte, åbne landskaber
og med en rig kulturarv, som er til glæde for
alle, og – som på bæredygtig vis – er til gavn for
nulevende og kommende generationer.’

Trilaterale målsætninger
Ministrene vedtog endvidere fælles målsætninger for det fremtidige samarbejde:
‘De deltagende regeringer bestræber sig på:
• At opretholde et naturligt økosystem, med
dets funktioner og dets særegne biologiske
mangfoldighed.
• At tilpasse Vadehavet til klimaændringer og
andre påvirkninger.
• At bevare landskabsværdierne og kulturarven.
• At opnå en bæredygtig udnyttelse som den
er defineret i Biodiversitets-konventionen og i
habitatdirektivet.
• At få offentlighedens opbakning til beskyttelsen af Vadehavet.’
Verdensarven
Optagelsen af de tyske og hollandske
vadehavsområder som verdensarv i 2009
betød, at væsentlige dele af ministererklæringen fra konferencen indeholdt
beslutninger om det videre samarbejde i
forhold hertil. I den forbindelse lovede
Danmark, at man inden næste konference
(februar 2014) ville endeligt afklare sin
stilling til, om også det danske Vadehav
skal indstilles til UNESCO som verdensarvsområde.

EUROPARC
EUROPARC er den største og mest udbredte organisation i samarbejdet mellem

John Frederiksen

nationalparker, naturparker mv. i Europa.
Det er en uafhængig organisation, som
har til opgave at fremme internationalt
samarbejde om forvaltningen af beskyttede områder i bestræbelserne på at forbedre og bevare den fælles naturarv.
Organisationen er opdelt i syv nationale
og regionale afdelinger, som varetager en
lang række forskellige aktiviteter – bl.a.
det europæiske charter for bæredygtig
turisme i beskyttede områder, grænseoverskridende certificeringsordning og
afholdelse af en årlig ‘park-dag’. EUROPARC blev grundlagt i 1973 og har i 2012
450 medlemmer i 36 lande.

Udpegning som verdensarvsområde
Erfaringerne fra Holland og Tyskland har
demonstreret øget økonomisk støtte fra
en lang række fonde og private firmaer,
der ønsker at identificere sig med verdensarven. En supplerende dansk optagelse på verdensarvslisten vil medvirke til,
at beslutninger inden for Det Trilaterale
Vadehavssamarbejde i højere grad bliver
synlige i den fremtidige forvaltning af
Vadehavet, og dermed øge bevidstheden
om nationalparkens internationale sammenhæng. Derfor er det af stor betydning, at nationalparken er repræsenteret i
Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse14. På
denne måde sikres direkte medindflydelse
på trilaterale beslutninger og initiativer, så

Turisme i Westerland – på øen Sild.

danske synspunkter kan fremføres med
bred opbakning.
Bidrage til udviklingsprojekter
Nationalparkens deltagelse i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde giver også muligheder for, at egne økonomiske midler
kan indgå som medfinansiering i større,
EU-finansierede projekter, som ellers ikke
ville kunne gennemføres. Her tænkes bl.a.
på mulighederne inden for Interreg-programmet.
Det øverste, ansvarlige organ for udarbejdelse af
forslag til ministermøderne og gennemførelsen af beslutningerne herfra. Bestyrelsen består af fire repræsentanter
fra hvert land, som ledes af en uafhængig formand fra det
14,

Udveksling med andre nationalparker
i Europa
EUROPARC’s koncepter og aktiviteter
kan bidrage til inspiration og viden til at
fastlægge normer for bæredygtig turismeudvikling, herunder certificering i Nationalpark Vadehavet.

Internationalt samarbejde

Udviklingsmuligheder

land, som i perioden mellem ministermøderne, har ansvaret for samarbejdet. I perioden 2010-14 er det Danmark,
der varetager formandskabet, og i perioden 2014-17 er
det Holland.
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Formålet med at oprette nationalparker i
Danmark er at styrke og udvikle den danske natur, bevare de storslåede landskaber
og kulturhistoriske værdier. Samtidig skal
nationalparkerne give danskere og andre
besøgende bedre muligheder for at opleve, bruge og få viden om disse værdier.
Hertil kommer, at nationalparkerne skal
medvirke til en bæredygtig udvikling og
styrke den lokale erhvervsudvikling.
Udgangspunktet for oprettelse og drift
af nationalparker i Danmark – herunder udarbejdelse af nationalparkplaner
– er fastlagt i ‘lov om nationalparker’. De
specifikke bestemmelser for den enkelte
nationalpark er fastlagt i særlige bekendtgørelser. Loven fastlægger en række mål
og forudsætninger for udpegning af
nationalparkerne, men der er ikke noget
éntydigt svar på, hvad en dansk nationalpark skal indeholde, eller hvordan den
skal se ud. Hver enkelt nationalpark skal

tilpasses de lokale forhold, og tilsammen
vil nationalparkerne omfatte nogle af
Danmarks mest værdifulde naturområder
og landskaber både til lands og til vands.

Nationalparklovens intentioner
og muligheder
Kodeordene for en dansk nationalpark er
at understøtte planlægning, frivillighed og
lokal medindflydelse. Samarbejdet mellem
stat, kommuner, beboere og lodsejere
samt andre interessenter er afgørende for,
hvordan den enkelte nationalpark vil udvikle sig. En nationalpark bliver således
ikke skabt fra den ene dag til den næste,
men bliver resultatet af en langsigtet planlægning og indsats over 20-30 år.
Loven sikrer en lokal forankring af nationalparkens udvikling gennem oprettelse
af en nationalparkfond – et uafhængigt
organ inden for den statslige forvaltning.
Fonden ledes af en bestyrelse, der udpeges af miljøministeren, og som består af
en formand og af 6-12 medlemmer fra

berørte myndigheder og interesseorganisationer. De udpegede medlemmer har så
vidt muligt lokal tilknytning. Den lokale
forankring af nationalparkerne skal endvidere sikres gennem omfattende inddragelse af lokalbefolkningen i planlægningen
af nationalparken og i gennemførelsen af
nationalparkplanens projekter. Nationalparkfondens virkemidler for at realisere
nationalparkplanen omfatter:
• Frivillige aftaler med lodsejere m.fl.
om naturbevaring, naturpleje, drift,
naturgenopretning, styrkelse af kulturhistoriske værdier og offentlighedens
adgang.
• Køb, salg og forvaltning af fast
ejendom (også på landbrugspligtige
arealer).
• Afholdelse af drifts- og anlægsudgifter.
• Afholdelse af udgifter til forskning,
undervisning og information.
• Ydelse af lån og tilskud til kommuner,
foreninger, stiftelser, institutioner,
lodsejere m.v.
• Inddragelse af arbejdsgrupper.

Jan Tandrup Petersen

Nationalparkloven er således ikke en lov,
som indeholder virkemidler, der mod
lodsejernes vilje kan udvikle og styrke nationalparkområdet. Dette er forskelligt fra
situationen i andre europæiske lande, hvor
det er nationalpark-organisationen, som
har ansvaret for områdets forvaltning.

Nationalparker i Danmark
– historisk set
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I Danmark tog tankerne om nationalparker for alvor fart i 1999 med OECD’s15
evaluering af Danmarks indsats på naturog miljøområdet. Man anbefalede bl.a.,
at det blev undersøgt, om det ville være
muligt at etablere nationalparker som led i
gennemførelsen af den nationale strategi
for biodiversitet. Som følge af OECD’s
anbefalinger nedsatte den daværende
regering i 2000 det såkaldte ‘Wilhjelmudvalg’16. Udvalget fik til opgave at belyse
naturens tarv og status – samt at give
anbefalinger til regeringens handlingsplan
for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Dets rapport ‘En rig natur
i et rigt samfund’ fra 2001 anbefalede, at
den danske naturs mangfoldighed skulle
styrkes gennem udlægning af større, samOECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og
udvikling.
15

Navngivet efter dets formand, tidligere industriminister
Nils Wilhjelm.
16

Hver fugl synger med sit næb – her hættemåge.
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menhængende naturområder af national
betydning.

Styregruppen bestod af 20 lokale repræsentanter fra interesseorganisationer,
erhvervsliv og myndigheder. Hertil kom
fire lokale arbejdsgrupper, hvis anbefalinger lagde grunden til diskussioner
og beslutninger i styregruppen. I alt var
3-400 mennesker direkte involveret i
pilotprojektet.

Dette var medvirkende til, at regeringen i
2003 igangsatte en lokalforankret proces
for at afklare, om idéen om nationalparker i Danmark kunne føres ud i livet.
I mere end to år arbejdede syv lokale
styregrupper med at beskrive, hvordan
en nationalpark kunne udfoldes i deres
lokalområde – bl.a. i Vadehavet. På baggrund af de tilbagemeldinger ministeren
modtog, besluttede regeringen at fremlægge en lov om nationalparker. Den blev
vedtaget den 6. juni 2007.

Nationalpark Vadehavet –
historisk set
Pilotprojektet i Vadehavsområdet blev sat
i gang i 2004 med det særlige formål at
udarbejde en vision med plan for afgrænsning og indhold af en nationalpark. Der
blev lagt vægt på, at projektet pegede på
løsninger, der afgørende kunne styrke
naturens udvikling, varetage de kulturhistoriske interesser, og som samtidig kunne
fremme befolkningens muligheder for at
opleve naturen. Områdets øvrige værdier
og interesser – herunder landbrug, fiskeri
og turisme – kunne indgå i et optimalt
samspil og udvikles i gensidig respekt.
Projektet skulle også tage hensyn til, at
Vadehavet bliver forvaltet indenfor samarbejdet mellem de tre vadehavslande.

Østerssafari – ved Mandø Ebbevej.

Thorkild Jensen
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Styregruppen indstillede i 2005, at der
blev oprettet en nationalpark i Vadehavsområdet under forudsætning af: at der
sikredes lokal indflydelse på nationalparkens styring, drift og planlægning, at det
fortsat skulle være muligt at udvikle et erhvervsliv i overensstemmelse med naturgrundlaget, at der skulle være optimale

muligheder for et aktivt og differentieret
landbrug, samt at nationalparken ikke i sig
selv ville medføre begrænsninger for erhvervsaktiviteter uden for nationalparken.
Styregruppen var også enig om, at naturen i Vadehavet allerede er godt beskyttet
gennem internationale aftaler og nationale
udpegninger. Selv om en af forudsætningerne for pilotprojektet i Vadehavet var,
at man fremkom med forslag til yderligere
at styrke naturindholdet i en kommende
nationalpark, lagde man også stor vægt
på, at andre forhold også skulle indgå i en
samlet planlægning og administration for
nationalparken – nemlig:

Et flertal i styregruppen indstillede, at en
Nationalpark Vadehavet skulle omfatte
det område, der allerede er beskyttet i
medfør af ‘Vadehavsbekendtgørelsen’
samt vadehavsøerne, Varde Ådal og marsken bag digerne på fastlandet.
Et mindretal i styregruppen indstillede,
at grænsen på fastlandet skulle følge
digekronen – og i de uinddigede områder
følge middelhøjvandslinjen.
Efter vedtagelsen af nationalparkloven i
2007 – og på baggrund af et samlet for-

Thorkild Jensen

Sandormegravning – ved Esbjerg.

slag fra de fire vadehavskommuner – indstillede miljøministeren i 2008 Vadehavet
som nationalpark. I 2009 gav de fire kommuner deres samtykke til udarbejdelse
af et nationalparkforslag, og i sommeren
2010 blev det sendt i høring.
Efter mere end seks års debat blev Vadehavet, som Danmarks tredje nationalpark,
indviet i oktober 2010 af H.K.H. Prins
Joachim og daværende miljøminister Karen Ellemann.

Nationalpark Vadehavet –
formål, målsætninger og
organisering
I forlængelse af nationalparkloven
udsteder miljøministeren et sæt regler
og bestemmelser for hver nationalpark,
herunder formål og målsætninger, som
udstikker rammerne for forvaltning og
styring af nationalparkerne. Af ‘Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet’ fremgår:

Rammer og forudsætninger

• At styrke udviklingen i Vadehavsregionen
erhvervsmæssigt og bosætningsmæssigt, hvor
især de egentlige landdistrikter langs vadehavskysten allerede i dag ‘lider en stille og
upåagtet død’.
• At iværksætte en række initiativer ‘omkring nationalparken’, der understøtter den
regionale/lokale identitet som grundlag for
levedygtige (landsby-)samfund i området.
• At understøtte og koordinere den eksisterende
natur- og kulturvejledning, der i et imponerende omfang finder sted i Vadehavsområdet
i dag. I den forbindelse vil en mere hensigtsmæssig anvendelse af de samlede administrative og markedsføringsmæssige ressourcer
kunne anvendes til en forbedret service over
for borgere og skoler samt en samlet promovering af Vadehavet.

At formålet med at oprette Nationalpark
Vadehavet er:
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Jan Tandrup Petersen

I tilknytning til de syv formål har ministeren samtidig givet anvisninger på,
hvordan udviklingen af Nationalpark Vadehavet skal ske – i form af tolv målsætninger – under hensyntagen til den lokale
befolknings sikkerhed. De præsenteres og
uddybes nærmere i afsnittet ‘Vision, målsætninger og indsatsområder’ (side 132).

Nationalparkbestyrelsen og
-rådet
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Bølgerne går ofte højt i nationalparken.

1. At bevare, styrke og udvikle naturen, dens
mangfoldighed, sammenhæng og dynamik,
især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskenge
og øvrige kystnære naturarealer.
2. At bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab,
3. At bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier.
4. At styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv
i vadehavslandskabet.

5. At styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets
værdier.
6. At understøtte en udvikling til gavn for
lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med
respekt for beskyttelsesinteresserne, og således
at der fortsat kan drives og udvikles landbrug
og fiskeri.
7. At bidrage til en koordineret udvikling af
det dansk-tysk-hollandske vadehavsområde.

Nationalparken er oprettet som en nationalparkfond, som ledes af en fondsbestyrelse – herefter omtalt som ‘nationalparkbestyrelsen’. Bestyrelsen er udpeget af
miljøministeren for en 4-årig periode, og
den har ansvaret for at etablere og udvikle
nationalparken – herunder at udarbejde
og revidere nationalparkplanen. Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet består af
15 medlemmer (se bilag 4).
Bestyrelsen har i medfør af nationalparkloven nedsat et nationalparkråd for en
tilsvarende 4-årig periode, der skal rådgive
bestyrelsen i sager af større betydning
og om principielle spørgsmål. Rådet skal
endvidere sikre, at udviklingen af nationalparken sker med bred, lokal indflydelse og opbakning. Det har udpeget sin
formand og udpeget to repræsentanter til
bestyrelsen. Nationalparkrådet består af
30 medlemmer (se bilag 4).

Nationalparkplanen
Nationalparkplanen skal indeholde
rammer for etablering og udvikling af
nationalparken i sin helhed – og inden
for de enkelte områder. Bestyrelsen skal
virke for, at planen gennemføres, og
man er tillige ansvarlig for, at den første
nationalparkplan er vedtaget senest den
31. december 2012. Planen skal revideres
hvert 6. år.

Nationalparkbestyrelsen kan efter behov
udarbejde mindre ændringer i – og tillæg
til – nationalparkplanen i planperioden.
Nationalparkloven fastsætter ikke krav
til planens præcise udformning, men i
overensstemmelse med loven beskriver
nationalparkplanen tilstanden af de naturmæssige, de landskabsmæssige, samt de
kulturhistoriske værdier i nationalparken
– med fokus på trusler og udviklingsmu-

ligheder. Desuden beskriver den bestyrelsens visioner og mål for, hvordan disse
værdier kan styrkes og udvikles over de
næste 20-30 år. Bestyrelsen har endvidere
opstillet målsætninger for udviklingen af
friluftslivet, formidlingen og erhvervslivet i nationalparken og har beskrevet,
hvordan de enkelte mål kan nås. Endelig
beskrives, hvordan den forventede indsats bliver prioriteret i planperioden, og

Den stormomsuste nationalpark.

Svend Tougaard
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hvordan befolkningen vil blive inddraget
i arbejdet.

Lovgivnings- og
planlægningsmæssige bindinger

af store sammenhængende og vedvarende
græsningsarealer med bevanding.

De opstillede målsætninger og gennemførelsen af projekter samt øvrige aktiviteter
må ikke stride imod anden lovgivning
og juridisk gyldige planer – f.eks. kommune- og lokalplaner. Nationalparkplanen
er også omfattet af ‘lov om miljøvurdering af
planer og programmer’.

Ifølge bekendtgørelsen for nationalparken
må planen ikke stride mod:

Bekendtgørelse om udpegning og
administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt særligt
beskyttede arter, 2007 – med senere
revisioner
Bekendtgørelsen fastsætter bindende
forskrifter for planlægning og administration af Natura 2000-områder og Ramsarområder, som direkte eller indirekte kan
påvirke de naturtyper og arter, som områderne er udlagt for at beskytte. Den medvirker til, at forbuddet mod at beskadige
eller ødelægge yngle- og rasteområder for
dyrearter og den strenge beskyttelse af
plantearter efterkommes. I nationalparken
er mere end 95 % af arealet udpeget som
Natura 2000-områder17.

Nationalparkbestyrelsen kan gøre indsigelse over for statslige eller kommunale
planforslag, der har væsentlig indvirkning
på nationalparkens udvikling. Sådanne
planforslag kan ikke vedtages, før der er
opnået enighed, eller tvivlsspørgsmål er
afklaret af miljøministeren.
Nationalparkplanen har ingen retsvirkning over for lodsejere eller andre myndigheder, og nationalparkbestyrelsen har
ingen myndighedskompetence. Gennemførelse af planen afhænger således af,
hvad der kan realiseres via frivillige aftaler
med lodsejere, selvejende institutioner
m.fl. – og i et samarbejde med myndigheder og offentligheden.
Planen har også det væsentlige formål, at
den skal fremme en fælles forståelse for
nationalparkens udvikling blandt hovedaktørerne. Desuden skal planen tjene som
baggrund for nationalparkens tildeling af
de årlige bevillinger på finansloven.

• Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet.
• Lov om beskyttelse af de ydre koge i
Tøndermarsken.
• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter.
Bekendtgørelse om fredning og
vildtreservat i Vadehavet, 1982 – med
senere revisioner
‘Vadehavsbekendtgørelsen’ omfatter
ca. 1.250 km2 (85 % af nationalparkens
areal). Den regulerer færdsel, jagt, optagning af organismer fra havbunden (muslingefiskeri) samt etablering af anlæg mv.
på søterritoriet.
Lov om beskyttelse af de ydre koge
i Tøndermarsken, 1988 – med senere
revisioner
‘Tøndermarskloven’ omfatter ca. 38 km2
(3.791 ha) af nationalparken. Loven har
bl.a. til formål bevare de ydre koge og den
nedre del af Vidå-systemet som et samlet
naturområde af national og international
betydning, samt at sikre opretholdelsen af
de biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier, der knytter sig til driften

Natura 2000-planer
De arter eller naturtyper, som skal beskyttes i et Natura 2000-område, betegnes
som områdets ‘udpegningsgrundlag’. For
hvert område har staten udarbejdet Natura 2000-planer med særlige bevaringsmålsætninger, som skal sikre eller genopDer er tale om otte delområder i nationalparken
•		Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for
		Varde H78 og F57.
•		Skallingen og Langli F55.
•		Engarealer ved Ho Bugt F49.
•		Fanø F53.
•		Ribe Holme og enge ved Kongeåens udløb F51.
•		Mandø F52.
•		Rømø F65.
•		Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen F60.
17

Thorkild Jensen

rette en såkaldt ‘gunstig bevaringsstatus’ for
de udpegede arter eller naturtyper.
På baggrund af de statslige Natura
2000-planer udarbejder de ansvarlige
statslige og kommunale myndigheder
handleplaner. De indeholder specifikke
anvisninger på, hvordan målsætningerne
på lang sigt og indsatsprogrammerne på
kort sigt kan opfyldes. Nationalparkplanen må ikke stride imod disse anvisninger.

Nationalparkplanen skal også
respektere…

I lighed med Natura 2000-områderne er
der også udarbejdet statslige planer for
vandkvaliteten – opdelt i såkaldte vanddistrikter og hovedvands-oplande.
Nationalparken er omfattet af opland
‘1.10 Vadehavet’ og af opland ‘4.1 Vidå/

Nationalparken i smult vande.

Kruså’. Vandplanerne indeholder mål og
retningslinjer for, hvad man kan gøre, så
miljøtilstanden og vandkvaliteten opfylder
EU-standarderne, som alle medlemslande
er forpligtet til at leve op til. Vandplanerne
beskriver tillige, hvor meget der skal forbedres, og hvordan det kan ske – men
kommunerne bestemmer hvordan.

I forhold til natur- og vandplanerne gælder det, at nationalparkplanen kan have
et højere kvalitets- og beskyttelsesniveau.

Rammer og forudsætninger

...Vandrammedirektivet – vandplanerne
EU’s vandrammedirektiv indeholder
bindende retningslinjer for beskyttelsen
af vandløb og søer, de kystnære farvande
samt grundvandet. Direktivets overordnede
målsætning er, at alle naturlige vandområder skal opnå en såkaldt ‘god økologisk
tilstand’ – inden for fastsatte tidsfrister
(2015, 2021 og 2027). Det indebærer først
og fremmest, at der skal være gode livsbetingelser for dyr og planter, og at den
menneskelige påvirkning kun må føre til
mindre afvigelser i sammensætningen af
områdets dyre- og planteliv.

...Lov om en saltvandssø i MargretheKog, 1983
Etablering af den 225 ha store saltvandssø i den sydlige del af Margrethe-Kog
havde til formål at sikre eller genskabe
levevilkårene for en række af de fugle-
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arter, som fik forringede levevilkår, da
man anlagde Det Fremskudte Dige foran
Tøndermarsken. Loven indebærer, at
offentligheden kun i meget begrænset
omfang har adgang til området.
...Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt
fiskeri efter hesterejer ved den jyske
vestkyst, 1999 – med senere revisioner
Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler for rejefiskeriet i Vadehavsområdet.

...Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i
Vadehavet og i visse sydvestjyske
vandløb, 2008
Bekendtgørelsen skal medvirke til at sikre
lakse- og ørredbestandene i Vadehavet
samt de tilstødende å-systemer. Dette kan
ske ved at indføre forbud mod anvendelse
af nedgarn, indføre fredningstider og fiskekvoter samt at oprette fredningsbælter
omkring å-udløbene.

...Fredninger
Der er ca. 9.000 ha fredet landareal i
nationalparken (6 %). De største fredninger omfatter Skallingen (1.150 ha;
1938/1979), Marbæk (305 ha; 1966), Fanø
Syd (1.200 ha; 1985), Ribe Holme (200
ha; 1974), Rømø (960 ha; 1947/1952) og
Margrethe-Kog (225 ha; 1985). Fælles
for dem er hensynet til bevarelsen af de
landskabelige værdier. I flere tilfælde også
hensynet til dyre- og plantelivet samt de
kulturhistoriske interesser. På de fredede
arealer, som ejes af private lodsejere, har
kommunerne normalt en plejepligt.

Lars Maltha Rasmussen/Naturplan

Rammer og forudsætninger

Hedehøg mobbes af stæreflok.
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...Andre love
Anden national lovgivning og planlægning har også væsentlig indflydelse på
beskyttelsen og udnyttelsen inden for
nationalparken. Mht. beskyttelsen er det
især: naturbeskyttelsesloven (generelt,
beskyttede naturtyper, klitfredede arealer,
beskyttelseslinjer omkring udvalgte naturtyper, fortidsminder og kirker), planloven
(kystnærhedszonen, VVM-bestemmelser,
udpegning af kulturmiljøer), museumsloven og bygningsfredningsloven. Mht.
udnyttelsen er det bl.a. vandløbsloven
(afledning af overfladevand, spildevand
og drænvand under hensyntagen til de
miljømæssige krav til vandløbskvaliteten)
og landbrugsloven (flersidig anvendelse af
landbrugsejendomme, hensynet til såvel
produktion som miljø og natur, bosætning og udvikling i landdistrikterne).

Svend Tougaard

Rammer og forudsætninger

Nationalparkens største højsand –
Koresand vest for Mandø.
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Hvad vil vi?
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VISION, MÅLSÆTNINGER OG
INDSATSOMRÅDER
Vision, målsætninger og indsatsområder

Vision
Bestyrelsen for nationalparken har følgende
vision for Nationalpark Vadehavet:
Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt
som et enestående marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

Grundlaget for indsatsen
I bekendtgørelsen for Nationalpark Vadehavet er de tolv målsætninger grundlaget
for bestyrelsens opdeling og forslag til
indsatsområder i planperioden 2013-18,
og efterfølgende.

Ivrig interesse og mange forslag
Indsatsområder og initiativer, der skal
realisere planens målsætninger i denne
1. planperiode, er udvalgt og formuleret
med udgangspunkt i afsnittene ‘udvik-
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lingsmuligheder’ i planens afsnit ‘Hvad
har vi’ samt konkrete forslag fra pilotprojektet (2007), de efterfølgende workshops
(2008), den indledende idéfase til planforslaget (2011) samt høringsforslag til
planforslaget (2012) - i alt mere end 400
idéer eller forslag.18.

Indsatsen er ikke udtømmende
Det er vigtigt at understrege, at den beskrevne indsats under de enkelte målsætninger ikke nødvendigvis er udtømmende
for det, der realiseres i planperioden.
Bestyrelsen vil forbeholde sig ret til at prioritere opgaver og aktiviteter ud fra, hvad
man anser for mest hensigtsmæssigt i
forhold til de frivillige aftaler og det finansieringsgrundlag, som kan tilvejebringes
i planperioden. Bestyrelsen vil udarbejde
årlige arbejdsplaner med tilhørende
budget, hvor indsatsen for det kommende
år yderligere er konkretiseret. ArbejdsplaIndkomne idéer og forslag kan ses på:
www.nationalparkvadehavet.dk.
18

nerne forelægges nationalparkrådet, så der
opnås en bred opbakning til indsatsen.

Faglig bistand og
økonomisk støtte
Bestyrelsen kan i begrænset omfang tilbyde
faglig bistand og afsætte økonomiske
midler til at støtte konkrete projektforslag, som ikke er indeholdt i ‘Indsatsen
2013-18’. Bestyrelsen vil fastlægge en
procedure for udvælgelse og bevillinger
af sådanne enkeltprojekter. Endvidere vil
bestyrelsen opstille udvælgelseskriterier
og intervaller for ansøgninger samt udarbejde informationsmateriale om mulighederne for at få økonomisk og faglig støtte
til igangsætning af projekter. Bestyrelsen
har også et ønske om at arbejde for en
støtteforening for nationalparken, som
skal understøtte et lokalt medejerskab.
Foreningens arbejde kan tjene som afsæt
for at rejse støttemidler til særlige indsatser samt at gennemføre aktiviteter baseret
på frivillig indsats.

Lille Kobbersneppe – på vej mod Vestafrika?

Princip om frivillighed og
samarbejde

rådgivning, så aftalen kan indgås på et så
oplyst grundlag som muligt.

Nationalpark Vadehavet vil i perioden
2013-18 arbejde for:

De konkrete initiativer vil altid blive
udarbejdet i dialog og i et samarbejde
med berørte lodsejere og myndigheder – i
overensstemmelse med nationalparklovens
princip om frivillighed. Bestyrelsen vil
udarbejde retningslinjer og procedurer
for lodsejerkontakt samt indragelsen af
relevante aktører i forbindelse med nationalparkens aktiviteter. Det er tanken at
lodsejere, foreninger og enkeltpersoner,
som overvejer at indgå en aftale, tilbydes

MÅLSÆTNING 1
De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander,
åmundinger, marsk- og strandenge, forstrande og
klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod
næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse
af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved
så vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige
tidevandsdynamik.

1a ) At gennemføre projekter for at fremme kvalitet og naturindhold for udvalgte
marskenge, forstrande og klitområder.
1b ) At undersøge mulighederne for at
beskytte sårbare naturtyper og arter og
påbegynde eller understøtte særlige projekter med dette for øje.

Vision, målsætninger og indsatsområder

Miljømålsloven og i mindre omfang naturbeskyttelsesloven forpligter de ansvarlige myndigheder til at sikre en gunstig
naturtilstand inden for de områder af
nationalparken, der er omfattet af naturog vandplanerne. Nationalparkbestyrelsen
vil derfor prioritere tiltag, som understøtter denne statslige og kommunale indsats.
På lige fod hermed vil man medvirke til
at bevare og styrke kvaliteten og mangfoldigheden i den del af naturen, som
ikke er omfattet af natur- og vandplanerne. Nationalparken vil tillige tilstræbe
at skabe løsninger, som har langvarige
perspektiver, og som ikke kræver en fast,
tilbagevendende indsats fra nationalparkens side.

Lars Maltha Rasmussen/Naturplan

Prioritering af en pleje- og
genopretningsindsats
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Fra 2019 vil Nationalpark Vadehavet
endvidere:
1c ) Fortsætte gennemførelsen af projekter, der bidrager til at udvikle kvalitet og
mangfoldighed i nationalparkens naturtyper.
Indsatsen 2013-18:
Vision, målsætninger og indsatsområder
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1.1 Afgræsning som naturforbedring
Nationalparken vil i starten af planperioden skabe sig et overblik over de klitheder
og saltmarskområder, hvor græsning forventes at få en positiv effekt på naturindholdet – samt udarbejde en prioritering af
indsatsen (græsningslaug, andelsløsninger
eller lign.). I opstartsfasen bliver der set
på muligheden for at iværksætte en hurtig
indsats på de offentligt ejede arealer eller
supplere den indsats, der i forvejen er
iværksat af stat og kommuner.

1.3 Udarbejde en plan for særligt truet natur
I første halvdel af planperioden udarbejdes en plan for særligt truede plante- og
dyrearter, naturtyper og -arealer. Nationalparken vil vurdere muligheden for at genoprette eller forbedre arternes levesteder,
formindske trusler mod dem og skabe
forbedret sammenhæng mellem naturområder/levesteder.
1.4 Øge naturindholdet i klitter og klitheder
I første halvdel af planperioden udarbejdes en plejeplan for klitter og klitheder
bl.a. med henblik på at bekæmpe tilgroning, næringsstofbelastning og afvanding.
I anden halvdel af planperioden igangsættes projekter for at realisere plejeplanens
mål – herunder konkrete naturgenopretningsprojekter.

1.2 Forbedre forholdene især for engfugle
I første halvdel af planperioden udarbejdes en plan for at forbedre forholdene for
engfugle (hævning af vandstand, rydning
af uønsket opvækst, etablering af engfugleskrab, afskærmning af yngleområder og
begrænsning af prædation mm.).

1.5 Øge viden om og forståelse af Vadehavets
natur
Der afholdes temamøder om naturforhold i nationalparken med henblik på at
opbygge netværk og samarbejde mellem
forvaltning, formidling, forskning og lokalbefolkning. Temamøderne skal bidrage
til at udbrede kendskabet til nationalparkens natur på alle niveauer og herigennem
blive et aktiv for egnen.

I anden halvdel af planperioden gennemføres de konkrete indsatser i større, udvalgte områder, og der igangsættes det
størst mulige antal plejeprojekter.

MÅLSÆTNING 2
Kulturskabte naturarealer som ferske enge og
klæggrave skal bevares og deres kvalitet og
mangfoldighed skal styrkes. Der bør bevares og

fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter.
Nationalpark Vadehavet vil i perioden
2013-18 arbejde for:
2a ) At gennemføre konkrete projekter
for at styrke naturkvaliteten, fremme områdets karakterarter og øge mangfoldigheden på ferske enge/inddigede marskområder, i de øvrige lysåbne naturarealer
samt i vandløb og søer.
2b ) At fremme driftsformer, der sikrer
marskens særlige kulturlandskab og naturkvalitet. Det kan ske ved, at der skabes
en forbedret driftsøkonomi på marskarealer gennem særlige produkter, markedsføring og specifikke tilskud – herunder at
igangsætte pilotforsøg og udpege demonstrationsarealer.
2c ) At der udarbejdes en overordnet plan
for design, drift og pleje af klæggrave og
deres omgivelser – med det formål, at
forbedre deres naturindhold.
Fra 2019 vil Nationalpark Vadehavet
endvidere:
2d ) Fortsætte indsatsen på de lysåbne
naturarealer, i vandløb og øvrige ferske
vande og udvide den til også at omfatte
plantagerne.

Thomas Holst

2e ) Omsætte erfaringer fra forsøg og
demonstrationsarealer til en mere omfattende indsats i nationalparken.
Indsatsen 2013-18:

2.2 Øge naturindholdet i klæggravene
I første halvdel af planperioden vurderes
naturtilstanden i klæggravene og deres behov og potentiale for naturgenopretning.
På baggrund af erfaringen fra bl.a. Sneum
Digesø udarbejdes forslag til indsats for
hver klæggrav – herunder muligheden
for at skabe den rigtige variation i vanddybde, udlægning af rævesikre yngleøer,
bekæmpelse af mink og ekstensiv drift på
de tilstødende arealer.
I anden halvdel af planperioden gennemføres retablering i mindst fire klæggrave
med udgangspunkt i indsatsplanen.

Vision, målsætninger og indsatsområder

2.1 Forbedre naturindholdet på de ferske enge
Nationalparken vil understøtte og igangsætte projekter med det formål at øge
naturindholdet og styrke naturkvaliteten
på de ferske enge gennem naturgenopretning og pleje, forbedret arrondering
og sammenhæng mellem naturarealer.
Indsatsen kan omfatte genslyngning af
vandløb, hævning af vandstand, tilskud til
særlig drift, jordopkøb og -fordeling.
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2.6 Iværksætte forundersøgelser til større
å-genopretninger
I forarbejderne til nationalparkplanen
er der peget på tre genopretningsprojekter i tilknytning til de større vandløb:
genåbning af den store å-slynge i Ribe
Vesterå, genslyngning af Tved Å ind over
Hovedengen i Ribe og genslyngning af
Sneum Ås vestlige del. Nationalparken vil
tage initiativ til forundersøgelser samt arbejde for at rejse den nødvendige kapital
til gennemførelse af projekterne.
Bramgæs.

2.3 Forbedre naturindholdet på de dyrkede
arealer
I første halvdel af planperioden udarbejdes en oversigt over omdriftsarealer
i nationalparken og forslag til konkrete
tiltag, der kan forbedre naturindholdet, og
som samtidig tilgodeser hensynet til landbrugsdriften. På baggrund af forslagene
indrettes en række forsøgs- og demonstrationsarealer, hvorfra erfaringer og viden
deles gennem erfa-grupper mv.
I anden halvdel af planperioden gennemføres projekter med et naturforbedrende
indhold i mindst ét større, sammenhængende område med omdriftsarealer.
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Samtidig undersøges mulighederne for en
grænseoverskridende indsats med Tyskland og Holland.

2.4 Fremme udvikling af – og information om
– støtteordninger
Nationalparken vil arbejde for, at der
tilbydes en bred vifte af støttemuligheder,
som kan medvirke til at skabe den fornødne opbakning til forbedring af naturindhold og beskyttelse af kulturhistoriske
elementer i de dyrkede områder.
2.5 Udarbejde en forvaltningsplan for
gåsebestande
Nationalparken vil på baggrund af VadehavsForums anbefalinger i 2010 medvirke
til, at der i første halvdel af planperioden
udarbejdes forslag til en forvaltningsplan
for gæs i den danske del af Vadehavet.

MÅLSÆTNING 3
Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer
skal bevares og synliggøres, og den dynamiske
landskabsdannelse af klit- og marskområder
skal fremmes.
Nationalpark Vadehavet vil i perioden
2013-18 arbejde for:
3a ) At fremme naturens frie dynamik i
nye områder og gennemføre nødvendige
forundersøgelser for projekter på konkrete lokaliteter.
3b ) At udarbejde en bevarings- og udviklingsplan for de karaktergivende landskaber.

Svend Tougaard

Fra 2019 vil Nationalpark Vadehavet
endvidere:
3c ) Medvirke til at gennemføre initiativer
og projekter, som vil fremme den frie
dynamik.
3d ) Gennemføre bevarings- og udviklingsplanen for de karaktergivende
landskaber.

Indsatsen 2013-18:
3.1 Vurdere initiativer til fremme af naturens
frie dynamik
I områder, hvor udviklingen i ejendomsforhold, drift og/eller kystbeskyttelsesindsats gør det muligt, vil nationalparken
– i samarbejde med de berørte parter –
vurdere muligheden for at udarbejde
konkrete forslag til at genskabe naturens
frie dynamik.
3.2 Udarbejde en bevarings- og udviklingsplan
for karaktergivende landskaber
I anden halvdel af planperioden vil
nationalparken fremme udarbejdelsen af
en plan for landskabsbevaring og udvikling af nationalparkens landskaber og
dens nære omgivelser. Dette skal ske med

Fåreavl – på Nordrømø.

udgangspunkt i landskabsanalysen fra pilotprojektet. Planen bør bl.a. redegøre for
hvilke elementer og sammenhænge, der
er bærende for landskabernes karakter og
oplevelsesværdier samt, hvilke rumlige og
visuelle kvaliteter, der bør fastholdes. Som
overordnet mål bør det sikres, at der fortsat er forskel på by og land i Vadehavsområdet, og at karakteristiske byprofiler
og markante overgange mellem byområder og de åbne land fastholdes.

MÅLSÆTNING 4
Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og
enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet, skal
bevares, synliggøres og gøres tilgængelige, herunder
kystsikringsanlæg, afvandings- og bevandingssystemer, landbrug og bebyggelse på værft, marsk og
geest, jagt, fiskeri og søfart, grænselandets historie
og rekreation.

Vision, målsætninger og indsatsområder

3e ) Udpege områder, hvor dannelsen
af Vadehavets karakteristiske landskabsformer er særligt tydelig, og som vil
medvirke til at fremme synliggørelsen af
Vadehavets dynamik.

Nationalpark Vadehavet vil i perioden
2013-18 arbejde for:
4a ) At understøtte lokalsamfundenes,
kommunernes og museernes arbejde
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med at bevare nationalparkens værdifulde
kulturmiljøer og dens kulturhistoriske
helheder og enkeltelementer – herunder
fremme indsatsen for at gennemføre
bevarende lokal- og landsbyplaner. Dette
skal medvirke til at fremme bosætning og
liv i lokalsamfundene.

Vision, målsætninger og indsatsområder

4b ) At iværksætte initiativer til at fremme
formidling af – og viden om – nationalparkens internationale værdier samt dens
særlige, maritime kulturhistorie.
4c ) At afklare mulighederne for at
fremme bevaringstiltag og synliggørelse
af de kulturhistoriske elementer gennem
konkrete støtteordninger og uddannelsestilbud.
4d ) At skabe en plan for undersøgelser
og udgravninger, der kan bidrage med ny
viden.
4e ) At inddrage kulturhistoriske hensyn
og sammenhænge i forbindelse med
eventuelle ændringer af nationalparkens
grænser.
Fra 2019 vil Nationalpark Vadehavet
endvidere:
4f ) Gennemføre støtteordninger og uddannelsestilbud.
4g ) Støtte nye kulturhistoriske undersøgelser og -udgravninger.
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Indsatsen 2013-18:
4.1 Sikre traditionel og nænsom renovering af
bygninger
I første halvdel af planperioden foretages
en gennemgang af fredede og bevaringsværdige bygninger – i et samarbejde med
Kulturstyrelsen, kommunerne, museerne
og private fonde. Hensigten er at etablere
en bevaringsfond og/eller udnytte eksisterende støtteordninger for at sikre traditionelle og nænsomme løsninger ved ny- og
ombygning, ændret anvendelse eller renovering af huse og gårde. I forlængelse
heraf iværksættes en oplysningskampagne
til ejere om økonomisk og vidensmæssig
hjælp.
4.2 Fremme udarbejdelsen af bevarende
lokalplaner og landsbyplaner
Der søges et samarbejde med kommunerne om udarbejdelse af bevarende
lokalplaner og/eller landsbyplaner for
landsbyerne i nationalparken.
4.3 Udarbejde en plan for arkæologiske
udgravninger
I første halvdel af planperioden udarbejdes plan for udgravninger i nationalparken i samarbejde med de ansvarlige
museer – med særlig fokus på tidlig
bebyggelse, digeforløb og værfter samt
ladepladser, fiskerlejer og skibsvrag.

4.4 Formidle den ‘vadehavsspecifikke’
kulturhistorie
Formidling af registrerede, bevaringsværdige kulturmiljøer, kulturhistoriske helheder og elementer for en bredere kreds
– med fokus på ‘vadehavsspecifikke’
forhold: sommerdiger, ‘skummede agre’,
støper, veler mv.
4.5 Øge den gensidige kulturhistoriske viden og
forståelse mellem de forskellige interessenter
Der afholdes kulturhistoriske temamøder
med henblik på at opbygge netværk og
samarbejder mellem forvaltning, formidling, forskning og lokalbefolkning. Temamøderne skal medvirke til at udbrede
kendskabet til nationalparkens kulturhistorie og fortælleværdi på alle niveauer
– og herigennem gøres til et aktiv for
egnen.
4.6 Udvikle samarbejdet med Holland og
Tyskland
Der vil gennem nationalparkens engagement i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde gennemføres et grænseoverskridende
samarbejde om at sikre Vadehavets maritime, arkæologiske værdier og herunder
vurdere klimaændringernes konsekvenser
for deres bevarelse.

Hans Hagge

MÅLSÆTNING 5
Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og
kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.
Nationalpark Vadehavet vil i perioden
2013-18 arbejde for:

5b ) At der gennem konkrete projekter
skabes forbedrede forhold for et alsidigt
friluftsliv og oplevelser, som også tager
særlige hensyn til handicappede.
5c ) At informere bredt om mulighederne
for friluftsliv, natur- og kulturhistoriske
oplevelser gennem et tæt samarbejde med
de øvrige aktører i området.
Fra 2019 vil Nationalpark Vadehavet
endvidere:
5d ) Udbygge og understøtte mulighederne for et aktivt friluftsliv samt de
natur- og kulturhistoriske oplevelser –
ved fortsat at udvikle den dertil hørende
infrastruktur og indretning af særlige
støttepunkter.

På jagt efter hesterejer.

Indsatsen 2013-18:
5.1 Udvikle nationalparkens rekreative
infrastruktur
I første halvdel af planperioden vil nationalparken medvirke til at igangsætte et
projekt med det formål at skabe et overordnet sti- og rutenet for en bæredygtig,
rekreativ færdsel i nationalparken, hvor
der også tages særlige hensyn til besøgende med fysiske handicap. Der tages
udgangspunkt i de eksisterende øst-vest
og nord-syd gående vandre- og cykelruter
samt eksisterende sejlruter.

Der udarbejdes løsningsforslag til at
sammenkoble relevante maritime og
landbaserede ruter. Som led i projektet
skabes klarhed over ejendomsforhold
og rettigheder. Der etableres de nødvendige anlæg for at sikre ruternes funktion,
herunder servicefaciliteter for brugerne:
afmærkning, kortmaterialer, information,
rastepladser og i et vist omfang adgang
til drikkevand, internet, strøm og bagagetransport.

Vision, målsætninger og indsatsområder

5a ) At der udarbejdes en samlet plan for
den rekreative infrastruktur. Planen skal
fremhæve de særlige oplevelsesmuligheder
og omfatte forslag til et rute- og stiforløb til lands og til vands i sammenhæng
med nationalparkens nærområder. Planen
skal skabe balance mellem beskyttelse og
benyttelse af naturen, kulturhistorien og
landskaberne.

Som led i arbejdet med de maritime
ruter udvikles samarbejdet med Vadehavets Vagerlaug som koordinerende og
understøttende funktion. Desuden vil
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muligheden for at forbedre adgangen til
nationalparken med kollektiv transport
blive undersøgt.

5.2 Udvikle en platform for friluftlivets interesser
I første halvdel af planperioden tager
nationalparken initiativ til at udvikle en
Thomas Holst

I anden halvdel af planperioden færdiggøres det overordnede projekt, og der

iværksættes konkrete initiativer til at videreudvikle infrastrukturen.

Vision, målsætninger og indsatsområder

5.3 Udvikle nye adgange til udfoldelse og
oplevelser
I første halvdel af planperioden skabes
overblik over den igangværende digitale
kommunikation, som anvendes til at
styrke oplevelsesmulighederne. Desuden
søges samarbejdspartnere, der vil deltage
i afprøvning, udvikling og gennemførelse
af digitale projekter.
5.4 Udvikle og deltage i særlige begivenheder
Nationalparken vil støtte og deltage i
udviklingen af særlige aktiviteter og begivenheder, som kan sætte nationalparken
i fokus. Samtidig skal de give borgere og
besøgende gode natur- og kulturhistoriske
oplevelser.
MÅLSÆTNING 6
Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske
på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med
lokalbefolkningen, turisterhvervet og områdets
formidlingsinstitutioner.
Nationalpark Vadehavet vil i perioden
2013-18 arbejde for:

Tulipanfest i Ribe –
nationalparken som tema
næste år?
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platform for samarbejdet mellem friluftlivets interesser med henblik på at udvikle
nationalparkens friluftsliv.

6a ) At der udarbejdes en strategi for bæredygtig turisme og friluftsliv i samarbejde
med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde,
Destination Sydvestjylland, lokalsamfundene og relevante organisationer.

Thomas Holst

6b ) At vurdere konsekvenser af friluftsaktiviteter og turisme for de natur- og
kulturhistoriske værdier samt lokalmiljøer
og – om nødvendigt – udarbejde forslag
til forbedringer.

6d ) At aktører inden for oplevelsesøkonomien tilbydes kurser og information,
der bidrager til: et større, samlet kendskab
til Vadehavet, samarbejde, sikkerhed og
service over for nationalparkens gæster.
Fra 2019 vil Nationalpark Vadehavet
endvidere:
6e ) Fortsætte samarbejdet med aktørerne
om forbedret service, storslåede oplevelser og minimering af påvirkninger.
Indsatsen 2013-18:
6.1 Gøre nationalparken synlig
I første halvdel af planperioden synliggøres nationalparken gennem afmærkning af dens grænser samt opsætning af
henvisningstavler om særlige oplevelser.
I tilknytning hertil udarbejdes informationsmateriale – som hovedregel på dansk,
tysk og engelsk – om muligheder for

Maritime oplevelser – med Fanø om styrbord.

oplevelser, om sikkerhed og regler for
færdsel i nationalparken.

sig i forhold hertil samt at give gæsterne i
nationalparken gode oplevelser.

6.2 Etablere et tæt samarbejde med
turistaktørerne
Nationalparken vil søge et tæt samarbejde
med turistaktørerne med særlig vægt på
samarbejdet med Destination Sydvestjylland. Nationalparken vil bidrage til at
gennemføre en udviklingsstrategi gennem
projekt- og informationssamarbejde i tråd
med nationalparkens formål. Der vil blive
lagt vægt på arrangementer og kurser, der
bidrager til: at turistaktører får et så velfunderet kendskab til nationalparken som
muligt, at de får mulighed for at profilere

6.3 Deltage i udviklingen af en trilateral strategi
for bæredygtig turisme
Nationalparken vil i første halvdel af
planperioden deltage i udviklingen af en
trilateral strategi for bæredygtig turisme
og i anden halvdel af planperioden gennemføre denne i nationalparken.

Vision, målsætninger og indsatsområder

6c ) At der igangsættes udviklingsprojekter inden for oplevelsesøkonomien, der
fremmer samarbejdet mellem aktører,
øger serviceniveauet og fremmer indtjeningsmulighederne i nationalparken og
dens opland.

6.4 Deltage i projektet ‘Natur og turisme langs
den dansk-tyske Nordsøkyst’
Nationalparken vil sammen med danske
og tyske partnere gennemføre EU-projektet ‘Natur og turisme langs den dansk-tyske
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John Frederiksen

Vision, målsætninger og indsatsområder

nordsøkyst – med fokus på nationalparkerne i
Vadehavsområdet’ – og især:

relseseffekt og efterfølgende bidrage til
foranstaltninger til at imødegå disse.

• Undersøge muligheden for helt eller
delvist at anvende den tyske partnerskabsmodel.
• Samarbejde med nationalparken i
Slesvig-Holsten om kommunikation,
markedsføring og udvikling af turismeprodukter.
• Synliggøre den fælles, maritime kulturhistorie – samt
• Udarbejde udkast til etiske regelsæt for
god og hensynsfuld færdsel i nationalparken.

Fra 2019 vil Nationalpark Vadehavet
endvidere:

MÅLSÆTNING 7
Særligt sårbare naturområder skal beskyttes
mod slitage og forstyrrelse gennem formidling og
planlægning af zoner, stiforløb m.v.
Nationalpark Vadehavet vil i perioden
2013-18 arbejde for:
7a ) At særligt sårbare naturområder og
arter beskyttes bedst muligt gennem
planlægning af zoner, adgangsregulering,
stiafmærkning, skiltning og/eller information til relevante målgrupper.
7b ) At gennemføre undersøgelser, der
kan afklare udvalgte aktiviteters forstyr-

Westerhever Fyrtårn – vartegnet for
nationalparken i Slesvig-Holsten.
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7c ) Fortsat overvåge og sikre sårbare
naturområder mod slitage og forstyrrelse.
Indsatsen 2013-18:
7.1 Beskytte særligt sårbare naturområder
og arter
I første halvdel af planperioden vil nationalparken udarbejde en oversigt over særligt sårbare naturtyper og arter; herunder
beskrive graden og typen af sårbarhed.
Endvidere foreslås initiativer som kan
imødegå en negativ påvirkning – f.eks.
zonering, adgangsregulering, oplysning og
afmærkning mm.
I sidste halvdel af planperioden vil nationalparken medvirke til at gennemføre de
foreslåede foranstaltninger med fokus på
frivillige ordninger og information.
Nationalparken vil i den forbindelse oplyse om god og hensynsfuld opførsel samt
om regler for færdsel i naturen.

8a ) At der udvikles et samlet formidlingskoncept gennem brug af et éntydigt
design og med klare retningslinjer for
anvendelse af nationalparkens logo.
8b ) At Nationalpark Vadehavet synliggøres i tilknytning til de eksisterende formidlingscentre, turistkontorer og overnatningssteder i et samarbejde med disse.
8c ) At der indledes et samarbejde om
formidlingsindsatsen med Vadehavets
Formidlerforum, Kulturregion Vadehavet
og Destination Sydvestjylland samt private/lokale natur- og kulturformidlere.
8d ) At der løbende udvikles informationsmateriale og formidlingsredskaber af
høj kvalitet, og at disse gøres tilgængelige
gennem en bred vifte af medier.
8e ) At formidlingen af nationalparkens
projekter og den lokale indsats indgår
centralt i nationalparkens aktiviteter, og

Fra 2019 vil Nationalpark Vadehavet
endvidere:
8f ) Udbygge og kvalificere formidlingsindsatsen.
8g ) Bidrage til fortsat udbygning af faciliteter og servicefunktioner.
Indsatsen 2013-18:
8.1 Samarbejde om formidling af
nationalparkens natur- og kulturværdier
I første halvdel af planperioden vil nationalparken tage initiativ til, at der udvikles
et koncept for formidlingssamarbejdet
med deltagelse af alle interesserede formidlere. Endvidere indgås et samarbejde
med Vadehavets Formidlerforum om
drift og udvikling af natur- og kulturformidlingen.
8.2 Udvikle et koncept for design af indirekte
formidling
I første halvdel af planperioden vil
nationalparken søge samarbejde med
myndigheder og andre interessenter for
at udvikle og gennemføre et koncept for
design af skiltning og information i landskabet og ved kulturhistoriske elementer

Vision, målsætninger og indsatsområder

Nationalpark Vadehavet vil i perioden
2013-18 arbejde for:

at der afsættes de fornødne midler hertil
som en del af projekternes/aktiviteternes
gennemførelse.

Thomas Holst

MÅLSÆTNING 8
Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske
værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes
og udvikles i samarbejde med lokale aktører. Det
skal ske gennem udbygning og koordinering af
aktiviteter, etablering af servicefunktioner og
faciliteter.

Blåvand Fyr – fyrtårnet i Nationalpark Vadehavet.
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John Frikke

Desuden afprøves konceptet i to udvalgte
centre/udstillinger.
I anden halvdel af planperioden evalueres
og udvikles konceptet til at omfatte alle
interesserede formidlingsinstitutioner og
lokaliteter.

Vision, målsætninger og indsatsområder
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8.5 Synliggøre nationalparken i aktiviteter og
projekter
I forbindelse med nationalparkens projekter og tiltag gennemføres samtidig en
formidling af deres formål og indhold.
Dette skal medvirke til at skabe synlighed
og øge lokalbefolkningens forståelse og
engagement i nationalparkens arbejde.
Den årlige digegudstjeneste – ud for Darum Sønderby.

eller helheder. Konceptet skal understrege
nationalparkens ansigt udadtil – uden at
være dominerende i forhold til oplevelsen.
I anden halvdel af planperioden fortsættes gennemførelsen af konceptet.
8.3 Udarbejde information om nationalparkens
’mange ansigter’
I første halvdel af planperioden vil nationalparken udarbejde målrettet information til brug i forskellige medier og til
særlige målgrupper om nationalparkens
’mange ansigter’.

I anden halvdel af planperioden tages
initiativ til yderligere at styrke den eksisterende formidling gennem særlige events,
vandreudstillinger, bogudgivelser, TV og
radio mm.
8.4 Formidle nationalparken i info-centre,
udstillinger og museer
I første halvdel af planperioden udvikles
et koncept for formidling af nationalparken i tilknytning til formidlingscentre og
udstillinger i et samarbejde med Vadehavets Formidlerforum. Konceptet skal indeholde en overordnet del og en lokal del
med fokus på det særlige, lokale aspekt.

MÅLSÆTNING 9
Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der fremmer natur-,
kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge.
Nationalpark Vadehavet vil i perioden
2013-18 arbejde for:
9a ) At ’Mit Vadehav’ anvendes og fortsat
udvikles som nationalparkens officielle
undervisnings- og pædagogiske materiale
til børn og unge fra børnehave til ungdomsuddannelserne.
9b ) At bidrage til udviklingen af Den
Internationale Vadehavsskole.

9c ) At få udarbejdet en dansk platform
for en tværgående forskningsindsats og
rådgivning med relevans for nationalparkens udvikling. Det sker i en koordineret
indsats med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

9e ) At inddrage den faglige rådgivning i
gennemførelsen af naturgenopretningsprojekter og de rekreative aktiviteter for at
fastholde et højt kvalitetsniveau i udviklingen af nationalparken.
Fra 2019 vil Nationalpark Vadehavet
endvidere:
9f ) Arbejde for oprettelse af en forskningsfond.
9g ) Fortsat bidrage til, at Vadehavets
natur- og kulturværdier indgår i undervisningen fra grundskolen til universitetet.
9h ) Fortsat at understøtte udviklingen
med at forbedre de fysiske faciliteter for
undervisning og forskning med relation til
Nationalpark Vadehavet.

9.1 Øge forståelsen og interessen hos børn og unge
for nationalparkens værdier
Nationalparken vil udvide samarbejdet
med Vadehavets Formidlerforum om
udvikling og produktion af ‘Mit Vadehav’
samt udvikle ‘Den Internationale Vadehavsskole’ – for at formidle nationalparkens natur- og kulturhistoriske værdier
som en del af såvel den nationale som
den internationale ‘skat’.
9.2 Forstærke forskning i nationalparken
For at få overblik over om der er basis
for koordinering og/eller prioritering af
en fælles forskningsindsats, vil et første
skridt være en kontakt til de relevante
institutioner og myndigheder – bl.a. med
fokus på konsekvenser af klimaændringer og balancen mellem beskyttelse og
benyttelse. Det næste skridt vil være, at
der nedsættes et tværfagligt, videnskabeligt udvalg, der skal skabe et overblik over
eksisterende vadehavsforskning. Desuden
skal udvalget søge at fremme centrale
forskningsområder og foreslå relevante
forskningsprojekter – eventuelt i et grænseoverskridende regi.
MÅLSÆTNING 10
Udviklingen af nationalparken skal ske i et
samspil med omgivelserne.

Nationalpark Vadehavet vil i perioden
2013-18 arbejde for:
10a ) At understøtte bosætning og sikre
størst mulig forankring i befolkningen
gennem synliggørelse og samarbejde med
lokale netværk, foreninger, sammenslutninger, lokalbefolkning og aktører med
interesser i nationalparken.
10b ) At koordinere og stimulere udvikling, salg og markedsføring af nationalparkprodukter og herigennem understøtte
bæredygtig erhvervsudvikling. Det sker
i samarbejde med fiskeri-, landbrugs- og
turismeerhvervene samt de øvrige erhverv
og områdets kunstnere.
10c ) At samarbejde med erhvervsvirksomheder om grøn profilering og bæredygtighed, sponsorater og erhvervsturisme.
10d ) At samarbejde med de øvrige nationalparker i Danmark om udvikling af
fælles tiltag og vidensdeling.
10e ) At bidrage til nationale tiltag inden
for forvaltning og synliggørelse af Danmarks natur- og kulturhistorie – herunder
formidling, undervisning og markedsføring.

Vision, målsætninger og indsatsområder

9d ) At iværksætte et samarbejde med
uddannelsesinstitutioner gennem tilbud
om/formidling af praktikpladser samt
understøtte udarbejdelse af specialer og
ph.d.-afhandlinger.

Indsatsen 2013-18:

10f ) At samarbejde med nationalparker
uden for Danmark.
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Claus Bech-Poulsen
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10.3 Udarbejde retningslinjer for brug af
nationalpark-logoet
Brug af nationalparkens logo kan bidrage
til markedsføring og synliggørelse af
produkter, oplevelser og samarbejdspartnere. Nationalparken vil i 2013 udarbejde
retningslinjer for brugen af logoet i tæt
samarbejde med de andre danske nationalparker.
10.4 Fremme af bæredygtig erhvervsudvikling
Nationalparken vil bidrage til, at klima-,
natur- og miljøhensyn fremmes mest muligt inden for erhverv med tilknytning til
nationalparken – ved f.eks. at fremme:

Lokal osteproduktion – ved Tarp i Ho Bugt.

Fra 2019 vil Nationalpark Vadehavet
endvidere:
10g ) Arbejde for et muligt udvekslingsprogram med andre nationalparker for såvel personale, studerende som for særlige
interessentgrupper.
Indsatsen 2013-18:
10.1 Understøtte udviklingen i lokalsamfundene
For mange lokalsamfund er nationalparkens udvikling snævert forbundet med
deres egen udvikling som levedygtige
og attraktive samfund. Nationalparken
vil derfor understøtte lokale netværk og
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udvikling, produktion, og markedsføring
af produkter, som bidrager til at opfylde
nationalparkens formål.

sammenslutninger gennem forbedrede
muligheder for videns- og erfaringsudveksling, ekskursioner samt udvikling af
lokale projekter med relation til nationalparkens målsætninger. Dette kan bl.a.
ske gennem et samarbejde med Lokale
Aktionsgrupper (LAG) og Lokale FiskeriAktionsgrupper (FLAG).
10.2 Støtte udviklingen af nationalparkprodukter
En stor og bred kreds af lokale producenter har arbejdet med udvikling og
markedsføring af vadehavsprodukter
inden for fødevarer, kunst og oplevelser.
Gennem deltagelse i projekter vil nationalparken støtte og bidrage til fortsat

• CO2-neutrale løsninger inden for
transport, overnatning og opvarmning.
• Produktion af økologiske produkter.
• Relevante certificeringsordninger mm.
10.5 Samarbejde med danske og udenlandske
nationalparker
Nationalparken vil fremme et samarbejde
mellem de danske nationalparker og vil
endvidere udveksle viden, idéer og erfaringer med udenlandske nationalparker.
I første halvdel af planperioden vil bestyrelsen endvidere arbejde for en støtteforening
og et samarbejde med lignende støtteforeninger i de øvrige danske nationalparker.

Thomas Retsloff

MÅLSÆTNING 11
Nationalparken skal udvikles i samarbejde med
Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.
Nationalpark Vadehavet vil i perioden
2013-18 arbejde for:

11b ) At samarbejde med VadehavsForum
og nationalparkerne i Tyskland og Holland
forstærkes – gennem deltagelse i møder
eller ved gennemførelse af projekter med
fælles udviklingsperspektiv.
11c ) At nationalparken deltager i den
lovede danske afklaring om tilslutning til
udpegningen af Vadehavet som verdensarv inden regeringskonferencen om
Vadehavet i februar 2014.
Fra 2019 vil Nationalpark Vadehavet
endvidere:
11d ) Fortsætte s in deltagelse i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde for herigennem at sikre sin indflydelse på trilaterale
beslutninger om verdensnaturarv, bæredygtig forvaltning, formidling og markedsføring af det samlede vadehav.

Folkelig interesse for nationalparken – åbningen i Ribe.

Indsatsen 2013-18:
Konkretiseringen af den nævnte indsats
indgår for fleres vedkommende under de
øvrige målsætninger.
Herudover gennemføres følgende indsats:
11.1 Deltage i processen omkring Vadehavet
som verdensarvsområde
Som led i Danmarks afklaring om indstilling af den danske del af Vadehavet på
verdensarvslisten vil nationalparkens indsats i 2012-13 være som hørings- og kommunikationspartner. En eventuel dansk
optagelse vil efterfølgende afføde behov
for en trilateral indsats på en lang række

områder, hvori Nationalpark Vadehavet
vil indgå som samarbejdspartner.
11.2 Bidrage og deltage i det grænseoverskidende
vadehavssamarbejde
Nationalparken deltager i grænseoverskridende vadehavsfora: Formanden for
nationalparkbestyrelsen er repræsenteret i
bestyrelsen for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, og nationalparkrådet har udpeget en repræsentant til VadehavsForum.
Som led i dette arbejde vil Nationalpark
Vadehavet deltage i Regeringskonferencen
om Vadehavet i 2014 samt i relevant omfang deltage i fælles projekter og arbejdsgrupper.

Vision, målsætninger og indsatsområder

11a ) At Det Trilaterale Vadehavssamarbejde udvikles organisatorisk og konkret
– ved gennemførelsen af grænseoverskridende projekter og initiativer.
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Nationalpark Vadehavet vil i perioden
2013-18 arbejde for:

Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

MÅLSÆTNING 12
Nationalparkens udvikling skal følges og
evalueres.

forslag til reviderede nationalparkplaner
for de efterfølgende planperioder. I evalueringsarbejdet inddrages også erfaringer/
metoder fra andre nationalparker – såvel
danske som udenlandske.

12a) At der som baggrund for revision af
denne nationalparkplan tilrettelægges et
overvågningsprogram.
Vision, målsætninger og indsatsområder

12b) At de indsamlede data anvendes til at
vurdere målopfyldelsen af den forudgående indsats og som grundlag for planlægning og indsats for den efterfølgende
planperiode.
Indsatsen 2013-18:
12.1 Udvikle og gennemføre et
overvågningsprogram
Nationalparken vil i første halvdel af
planperioden opstille et program, der
løbende kan bidrage til at synliggøre
nationalparkens udvikling. Programmet
vil i videst muligt omfang anvende data
fra eksisterende datakilder: vand- og
naturplaner, kommuneplaner, destinationsarbejdet, Det Trilaterale Vadehavssamarbejde samt egne projektdata.
12.2 Offentliggøre data og evaluere indsatsen
Nationalparken vil fra midten af planperioden offentliggøre overvågningsdata
på hjemmesiden og endvidere anvende
disse som baggrund for udarbejdelse af
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‘Mennesket ved Havet’ –
af Svend Wiig Hansen, født i Møgeltønder i 1922.
Karakteriserer menneskets møde med naturen.

Vision, målsætninger og indsatsområder
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BILAG 1
Resume af miljøvurderingen
Indledning

Konsulentfirmaet Orbicon A/S har udarbejdet en miljørapport efter § 7 i lov
om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen har til formål
at beskrive og evaluere den sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet i
forbindelse med nationalparkplanens gennemførelse. Miljøvurderingen kan
læses og downloades på Nationalpark Vadehavets hjemmeside: www.nationalparkvadehavet.dk.
Miljøvurderingen er jf. nationalparkloven gennemført, inden bestyrelsen har
truffet beslutning om den endelige godkendelse af ‘Plan for Nationalpark
Vadehavet 2013-2018’. Miljøvurderingen var udsendt i høring fra den 2.
juli til den 27. august 2012, og der indkom tre høringssvar. De gav ikke gav
anledning til ændringer i miljøvurderingen.
Der er foretaget en miljøvurdering i forhold til de områder, som nationalparkplanen kan have en væsentlig indvirkning på, hhv. geologi og landskab,
naturværdier, kulturarv- og kulturhistorie, befolkning og friluftsliv, erhverv
samt Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.
Miljøvurderingen er dermed begrænset til at omfatte de relevante emner for
planen og er foretaget på samme niveau, som planen regulerer på. I miljøvurderingen er desuden inddraget den relevante lovgivning, som nationalparkplanens bestemmelser ikke må stride mod.
Nedenfor gengives et resume af miljøvurderingen.
Bilag
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Geologi og landskab

Samspillet mellem dynamiske naturkræfter og menneskelig foretagsomhed
har skabt en kystnatur og et kulturlandskab, som ikke findes mage til andre
steder i verden end i Vadehavsområdet. Nationalparkplanens målsætninger
for landskaberne er bl.a. at udarbejde konkrete forslag til at genskabe
naturens frie dynamik og at fremme en bevarings- og udviklingsplan for
nationalparkens landskaber og nære omgivelser med overordnede mål om at
fastholde markante overgange mellem by og land.

Nationalparkplanen vurderes at have en positiv effekt på genskabelse af de
naturskabte, karakteristiske landskaber og for bevarelsen af de markante
overgange mellem land og by. Derudover vurderes initiativer til bevarelse/
retablering af kulturskabte arealer, at bidrage positivt til styrkelsen af kulturlandskaberne.

Naturværdier

Næsten hele Nationalpark Vadehavet ligger indenfor områder, der er udpeget
som Natura 2000-områder, og størstedelen af området er således omfattet
af international naturbeskyttelse og/eller naturbeskyttelsesloven. Foruden
den planlagte indsats til iværksættelse af forundersøgelser og planlægning
af initiativer indeholder nationalparkens indsatsplaner også tiltag til projekter indenfor naturpleje, naturgenopretning, forbedring af naturtilstand for
enkelte arter, forbedring af naturindholdet på arealer i omdrift og initiativer
til formidling og undervisning.
Det vurderes, at nationalparkplanen vil medføre en række positive miljøkonsekvenser for naturen og styrke både natur- og kulturskabte arealer og
således bevare og styrke naturtyper samt øge den biologiske mangfoldighed.
Initiativer på frivillig basis og med støtteordninger kan kræve en høj grad
af interesse fra de involverede parter. Der kan desuden være nogle negative
konsekvenser for lodsejere, der indgår aftaler om ekstensiv landbrugsdrift, idet en intensiv plejeindsats kan bevirke, at et areal bliver omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, der kan føre til landbrugsmæssige begrænsninger. Dette vil kunne imødegås ved indgåelse af de frivillige aftaler. Det er
endvidere vigtigt at udfærdige detaljerede plejeplaner, der tager hensyn til
ynglende fugle i området, således at græsningstrykket begrænses i yngleperioder. Valg af rolige racer til afgræsning har betydning i områder, der har
mange besøgende.

Kulturarv og kulturhistorie

Kulturhistorien i nationalparken vidner om de dynamiske naturkræfter og
befolkningens håndtering af marsken, tidevandet og stormfloderne gennem
tiderne.
Nationalparkplanens målsætning er også at bevare og synliggøre den kulturhistoriske arv, og første trin er at foretage en gennemgang af fredede og
bevaringsværdige bygninger som forarbejde til etablering af en fond og/
eller til at udnytte eksisterende støtteordninger. Et samarbejde, på tværs af
kommuner, landegrænser og ansvarlige museer til udarbejdelse af udgravningsplaner, skal styrke synligheden af kulturarven i hele Vadehavsområdet
og fremme turismen.
Det vurderes, at nationalparkplanen vil have en positiv effekt på de bevaringsværdige kulturværdier, idet der skabes et grundlag for sikring af
nænsom og ensartet renovering af bygningsværker og anden kulturarv.
Samtidig skabes grundlaget for at bevare og styrke det unikke kulturlandskab
med markante afgrænsninger mellem by og land i hele Vadehavsområdet,
herunder også på tværs af landegrænser. Formidling kan medvirke til at
udbrede kendskabet til de kulturhistoriske værdier og have en positiv effekt
for turismen.

Befolkning og friluftsliv

Det er tillige nationalparkplanens målsætning at styrke mulighederne for
friluftsliv, natur- og kulturhistoriske oplevelser, og at udviklingen af friluftsliv
og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med bl.a.
lokalbefolkningen.

Erhverv

Det vurderes, at nationalparken vil have en positiv effekt på formidlings- og
forskningsprojekter, dels på grund af muligheden for en koordineret indsats
for hele nationalparken samt mulighederne for at opnår nye former for EUstøttemidler.
Planen fastsætter ingen konkrete rammer for udbygning og placering af nye
overnatningsmuligheder, undervisnings- eller servicefaciliteter. Etablering af
eventuelle anlæg samt planlægning af aktiviteter i nationalparken er begrænset og reguleret af såvel nationale som internationale bindinger ift. beskyttelse
af Vadehavsområdets natur samt kommuneplanrammer, strandbeskyttelseslinjer mv.

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Det er en målsætning i nationalparkplanen, at den skal udvikles i samarbejde
med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Sikring af Vadehavets maritime
og arkæologiske værdier, herunder konsekvenser for deres bevarelse som
følge af klimaændringer skal ske bl.a. gennem udarbejdelse af en strategi
for bæredygtig turisme og friluftsliv. Strategien udarbejdes i samarbejde med
turismesammenslutningen Destination Sydvestjylland, lokalsamfundene og
øvrige relevante organisationer.
Nationalparken deltager desuden i processerne omkring opstilling af Vadehavet som kandidat til verdensarvsområde. Nationalparkplanen vurderes
at styrke synligheden af indsatsen i den danske del af Vadehavsområdet
gennem deltagelse i bl.a. det internationale bestyrelsesarbejde, interesseorganisationer og konferencer og deraf have en positiv effekt på Det Trilaterale
Vadehavssamarbejde.

Bilag

Nationalparkplanen vurderes at have en positiv effekt på området inden for
bosætning og lokale erhverv samt oplevelses- og friluftsaktiviteter ved at bidrage til og videreudvikle den eksisterende indsats og samarbejde med kommuner, fonde og lokale aktionsgrupper samt koordinere indsatsen over et
større geografisk område på tværs af de fire kommuner, lokalsamfundene og
interesseorganisationerne. Udbygning af rekreative stier sker med udgangspunkt i eksisterende infrastruktur og servicefaciliteter (rastepladser, toiletter,
drikkevand mv.) placeres i overensstemmelse med eksisterende planrammer
og beskyttelseslinjer, herunder strandbeskyttelseslinjen samt å- og søbeskyttelseslinjer.

mangfoldighed styrkes, mens landbrugsdrift, der sikrer kulturlandskabet og
områdets karakterarter, skal bevares og fremmes. Planen angiver bl.a. jordfordeling som et værktøj til at opnå indgåelse af plejeaftaler og bedriftsmæssig
samling af arealer. Planen omfatter ingen konkrete rammer for landbrugs- eller fiskerierhvervene, men den lægger op til indgåelse af aftaler ad frivillighedens vej og mod kompensation. Planens vedtagelse vil dermed ikke føre
til begrænsningerne for landbrug eller fiskeri, som ikke allerede eksisterer
for Vadehavsområdet som internationalt naturbeskyttelsesområde. Planen
videreudvikler eksisterende tværkommunale og internationale samarbejder
indenfor turismen, og vil kunne bidrage positivt til markedsføringen af områdets natur- og kulturværdier samt lokale produkter gennem branding.

Landbrugsdrift er et kulturbærende element i Vadehavsområdet, hvilket
fremgår af planens målsætning om, at naturarealer skal bevares og kvalitet og
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BILAG 2

Natura 2000, naturtyper og arter

					
Udpegningsgrundlag

Bevaringsstatus/prognose
Gunstig

Ugunstig

Udpegningsgrundlag

Yngle/
Trækfugl

Bevaringsstatus/prognose
Gunstig

Sandbanke (1110)

X

X

Rørdrum

Y

Flodmunding (1130)

X

X

Hvid Stork

Y

Vadeflade (1140)

X

X

Sangsvane

T

X

Lagune (1150)

X

X

Pibesvane

T

X

X

Kortnæbbet gås

T

X

Rev (1170)

X

X

Grågås

T

X

Enårig strandengsvegetation (1310)

X

X

Bramgås

T

X

X

Mørkbuget knortegås

T

X

X

Lysbuget knortegås

T

X

X

Gravand

T

X

X

Strandeng (1330)

X

Forklit (2110)
Hvid klit (2120)

X

Pibeand

T

X

X

X

Krikand

T

X

Klithede (2140)

X

X

Spidsand

T

X
X

X

X

Skeand

T

Grårisklit (2170)

X

X

Ederfugl

T

Lokal
forbedring
mulig
X
X

X

Grå/grøn klit (2130)
Havtornklit (2160)

Ukendt

X

X

X

Ugunstig

X

Bugt (1160)

Vadegræssamfund (1320)

X

Skovklit (2180)

X

X

Sortand

T

X

Klitlavning (2190)

X

X

Rørhøg

Y

X

Visse-indlandsklit (2310)

X

X

Blå kærhøg

Y

X

Græs-indlandsklit (2330)

X

X

Hedehøg

Y

X

X

Søbred med småurter (3130)

X

X

Engsnarre

Y

X

X

Kransnålalge-sø (3140)

X

X

Plettet rørvagtel

Y

X

(X)

Næringsrig sø (3150)

X

X

Strandskade

T

Brunvandet sø (3160)

X

X

Klyde - ynglefugl

Y

X

X

Vandløb (3260)

X

X

Klyde - trækfugl

T

X

X

Våd hede (4010)

X

X

Hjejle

T

X

Tør hede (4030)

X

X

Strandhjejle

T

X

X

Hvidbrystet præstekrave - ynglefugl

Y

X
X

Kalkoverdrev (6210)

X

Surt overdrev (6230)

X

X

Hvidbrystet præstekrave - trækfugl

T

Tidvis våd eng (6410)

X

X

Lille kobbersneppe

T

X

Tørvelavning (7150)

X

X

Stor regnspove

T

X

Rigkær (7230)

X

X

Rødben

T

X

Bilag

Stilkege-krat (9190)

X

X

Hvidklire

T

X

Skovbevokset tørvemose (9190)

X

X

Islandsk ryle
Sandløber

T
T

X

Alm. ryle - ynglefugl

Y

Alm. ryle - trækfugl

T

X

Brushane

Y

X

Dværgmåge

T

Havlampret (1095)
Bæklampret (1096)

X
X

Flodlampret (1099)

X

Stavsild (1103)

X

Laks (1106)

X

Snæbel (1113)

X

Dyndsmerling (1145)

X

Marsvin (1351)

X

Odder (1355)

X

Gråsæl (1364)
Spættet sæl (1365)

154

Ukendt

Lokal
forbedring
mulig

X
X

X

X
X

X
X

X

Sortterne

Y

X

X

(X)

Sandterne

Y

X

(X)

X

Fjordterne

Y

X

X

X

Havterne

Y

X

X

Dværgterne

Y

X

X

Splitterne

Y

X

X

Mosehornugle

Y

X

X

Blåhals

Y

X
X

X

X

X

X

X

BILAG 3
Ordforklaring
Dyb
Ebbe
Faskingærde
Flod
Geest (gest)
Havn
Grøblerende
Højsand
Højvande
Klæg
Klæggrav
Kog		
Ladeplads
Lavvande
Lo		
Låningsvej
NGO’er:
Marsk
MSC:

Støpe
Vade
Vager
Vele (høl)
Værft (varf)

Bilag

Pril		
Silt		
Skummede ager
Slik		
Slikgård

Dybe tidevandsrender fra Nordsøen til Vadehavet samt de dybeste forgreninger af de fire store dyb inden for øerne og
Skallingen: Grådyb med Hobo Dyb, Knudedyb, Juvre Dyb med Østerdyb samt Listerdyb med Rømø Dyb og Højer Dyb.
Tidevandsperioden fra højvande til lavvande (faldende vandstand).
Dobbelte pælerækker i vaden – udfyldt af sammenbundtede granris (se også slikgårde).
Tidevandsperioden fra lavvande til højvande (stigende vandstand).
Frisisk udtryk for landskaber i Vadehavsområdet skabt under istiderne (bakkeøer, hedesletter). Betyder ’det høje, tørre og
sandede land’.
Lokalitet, hvor større, havgående skibe kunne ankre op, og fragt kunne omlastes til fladbundede lægtere, som kunne fragte
lasten op ad åerne til byerne.
Parallelt gravede render i vaden eller i marsken, som medvirker til at aflede vandet.
Sandbanke uden vegetation, som ikke overskylles af tidevandet ved normalt højvande.
Tidspunktet, hvor tidevandets vandstand er højest.
Marskens jordbundstype. Består af 40-45 % ler, 40-55 % silt, 5-15 % sand og 10-20 % uorganisk materiale.
Vandhul eller sø - opstået ved afgravning af klæg til digeforstærkning.
Inddiget marskområde.
Havn uden for købstad, hvor lasten kunne omlades.
Tidspunktet, hvor tidevandets vandstand er lavest.
Tidevandsrende i marsken.
Vej anlagt på vaden mellem to rækker af faskiner (låning) fyldt op med klæg eller sten
Forkortelse for Non-Governmental Organizations. På dansk: ikke-statslige organisationer - f.eks. miljø-, velgørenheds- og
menneskerettighedsorganisationer..
Det flade land ved Vadehavet dannet af havet. Kommer fra det latinske ord ’mare’ (hav).
Forkortelse for Marine Steward Council – en uafhængig organisationen sammensat af repræsentanter fra fiskerisektoren,
grønne organisationer og forskningsinstitutioner fra hele verden. MSC driver et globalt program, hvor man samarbejder
med partnere om at fremme bæredygtige principper for fiskeriet.
Tidevandsrende i vaderne.
Uorganisk materiale i kornstørrelse mellem sand og ler.
Mindre jorde og haver, der beskyttes af sandvolde mod blæst og sandflugt. Især kendt fra Rømø og Fanø.
Finkornet materiale, der sammenkittes til klæg. Har et højt indhold af organisk materiale.
Indhegninger med faskingærder langs vadehavskysten og langs dæmninger. Tilbageholder tidevandets indhold af slik og
fremskynder dermed dannelsen af marsk.
Vejåbning gennem diget, som kan lukkes med porte eller nedsænkede sveller under stormflod. I Danmark: på Mandø og
Fanø.
Område, der tørlægges ved lavvande.
Flydende sømærke til afmærkning af sejlrender.
Vandhul bag diget – opstået ved gennembrud af diget under stormflod. I Danmark: i Tøndermarsken og på Mandø.
Menneskeskabt forhøjning i marsken, hvor husene kunne opføres i sikkerhed for stormfloder. Der findes ca. 50 i det
danske vadehavsområde.
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Nationalparkbestyrelsen – 1. januar 2013
Formand				Bent Poulsen
Næstformand				Kjeld Andresen, Digelagene
Danmarks Jægerforbund			
Hans Christian Fuglsang
Danmarks Naturfredningsforening		
Britt Schak Hansen
Danmarks Sportsfiskerforbund		
Lars Brinch Thygesen
Dansk Landbrug				Jette Beck
Dansk Ornitologisk Forening		
Anette Fonder Nielsen
Esbjerg Kommune			
Kurt Jakobsen
Fanø Kommune				Erik Nørreby
Friluftsrådet				Hanne Voetmann
Nationalparkrådet				Mette Guldberg
						Svend Tougaard
Naturstyrelsen				Bent Rasmussen
Tønder Kommune			
Laurids Rudebeck
Varde Kommune				Gylling Haahr
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Nationalparkrådet – 1. januar 2013

Bilag

Formand				
Mette Guldberg, Museerne i Vadehavsområdet
Næstformand				
Anne Marie Slaikjær, Skallingen, Ho og Oksbøl
Aarhus Universitet, Bioscience		
Karsten Laursen
Danmarks Fiskeriforening 			
Oluf Stenrøjl
Dansk Botanisk Forening 			
Søren Vinding
Det Rådgivende Udvalg			
Bo Jessen
For Tøndermarsken
Det Rådgivende Udvalg 			
Erling Krog
for Vadehavet
Destination Sydvestjylland 			
Poul Therkelsen
Fanø 					
Ole Mouritzen
						Karen Boel Madsen
Forsvarets Bygnings- og			
Søren Malle
Etablissementstjeneste
GEUS 					Jens Morten Hansen
LAG 					Hans Marten Smidt
Fiskeri-LAG 				Preben Friis-Hauge
Lokalarkiverne 				Birgitte Thomsen
Mandø 					Claus Christensen
Marbæk-området 				Claus Løth
Marsken omkring Sneum Å 		
Randi Kragh Hansen
Region Syddanmark 			
Susanne Linnet
Ribemarsken 				Kent Rygaard
						Søren Mosegaard Sørensen
Rømø 					Jan Gravesen
						Søren Laursen
Sydvestjysk Udviklingsforum 		
Winnie Abildgaard
Tøndermarsken 				
Bodil Marie Arbjerg Lundby
						Peter Sönnichsen
Vadehavets Bådklubber 			
Svend Tougaard
Vadehavets Formidlerforum 		
Klaus Melbye
Vadehavskunstnerne 			
Else-Pia Martinsen Erz
Varde Ådal 				
Ole Andresen
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BILAG 5
Nationalparkens sekretariat
Sekretariatet for Nationalpark Vadehavet har til huse
på Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø.
Sekretariatet kan kontaktes på telefon: 72 54 36 34
eller pr. mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk

eÅ

d
Var

Oksbøl

Blåvandshuk

Hjemmeside: www.nationalparkvadehavet.dk
Sekretariatet bistår Nationalparkbestyrelsen og -rådet
i deres arbejde og er ansvarlig for den daglige administration – herunder kontakt og information til borgere,
projektledelse, samarbejde med myndigheder, formidlere og erhverv, mødeafholdelse og planlægning.

Varde

Ho

Skallingen

m

eu

Esbjerg

Sn

Å

Nordby
eå

g
Kon

Fanø
Sønderho

Ribe Å

Ribe
Mandø
Rejsby Å

Rømø - set fra dæmningen.
Brøns Å

Rømø
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eÅ

Havneby

Thomas Holst Christensen
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Skærbæk

Tønnisgård

Højer
Vidå

Rudbøl

Tønder

Ulrik Geldermann Lützen

Tønnisgaard er en gammel kommandørgård, som kan dateres tilbage til 1625. Gården har igennem
tiderne huset kommandørfamilier, blandt andet familien Tønnis. I 1960 blev gården solgt til en lokal bank
og har fra 1979 og indtil 2012 huset turistkontoret på Rømø. I 1994 overtog den selvejende institution,
’Naturcenter Tønnisgård’, ejendommen og indrettede laderne til naturcenter. Nationalparkens sekretariat
flyttede ind på gården 1. april 2012.
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”...Her er meget at opleve. Meget at se. Og mange fortællinger fra
Danmarks historie. Danskerne har en rigdom her ved Vadehavet, som alle i Danmark kan glædes ved og nyde godt af. Det er
en rigdom, der ikke svinder ind, selvom den deles ud til nok så
mange.
Vi har alle brug for historie. For at føle at vi hører til. Vi har
også brug for – ind i mellem – at mærke, at der er kræfter, der
er større end os. Det hele kan vi finde her. I kulturen, i traditionerne, i historien og i naturen. Det er den rigdom, som alle der
besøger nationalparken, vil få del i...”
H.K.H. Prins Joachim
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