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Dette mødes formål i indkaldelse

• At præsentere en række aktuelle forsknings og 
overvågningsprojekter med tilknytning til 
Vadehavsområdet

• At bringe folk sammen fra forskellige 
fagdiscipliner for at udveksle viden og erfaringer

• At give Nationalpark Vadehavet et overblik over 
de forskningsmæssige aktører og aktiviteter, der 
er i området

• At diskutere muligheden for at etablere en dansk 
platform for tværgående forskning i 
Vadehavsområdet



Formål desuden

• At platformen kan være udgangspunkt for 

deltagelse i det trilaterale samarbejde

• At øge den tværfaglige og tværdisciplinære 

forskning

• At give input til at udstikke rammerne for 

Nationalparkens forskningsudvalg 



Treklangen

Forskning

ForvaltningFormidling



Hansjörg Küster

Det tværfaglige



Det trilaterale samarbejde

• Samarbejde i over 25 år

• Videnskabelige symposier forud for 

ministermøderne. 

• Sylt-deklarationen 2010, pkt. 41

– ”Support the establishment of at trilateral research 

platform directly connected with existing national 

networks. The platform will elaborate at trilateral 

agenda for policy-relevant research in consultation with

the Board…”



• Møde i Hamborg 

december 2009

• Møde i Leeuwarden 

december 2010

• Møde i København 

november 2011

– i samarbejde med 

Waddenacademie

– Kan man søge danske 

forskningsmidler til 

vadehavsforskning?



•Common Wadden Sea Secretariat og 

Waddenacademie samarbejder om udvikling af 

en trilateral forskningsagenda med 

hovedtemaerne

• Geoscience

• Ecology

• Socio-economy

• Cultural history

• Climate and water

Trilateral strategi



Nationalparkens forskningsråd

”… 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.” 

Indsats 9.2 i Nationalparkplanen 



Nationalparkens forskningsråd

• Hvem skal være medlemmer?

• Hvad skal repræsenteres

– Naturvidenskab, samfundsvidenskab og 
humaniora?

– Bestemte fag?

• Opgaver/kommissorium

– Kortlægge forskningsinstitutionerne og deres 
arbejde

– Udarbejde en forskningsstrategi til Nationalparken



Til overvejelse

• Hvordan skal platformen se ud? 

• Hvordan samarbejder vi med det trilaterale

• Hvordan skal samarbejdet være med 
forvaltning og formidling?

• Skal dette møde gentages – og hvor ofte?

• Eller skal det have en anden form?

• Hvem er målgruppen for møderne?

• M.m.m.


