Vadehavsforskning 2013, 22. maj 2013 på Syddansk Universitet

Den 22. maj 2013 samledes forskere fra hele Danmark og interesserede tilhørere – 56 i alt – til en
dag om forskning i Vadehavet på Syddansk Universitet, Esbjerg. Der var inviteret bredt i
forskningsmiljøerne, og opfordringen havde lydt på at komme og deltage i en dag med det formål
•
•
•
•

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

Der var tilmeldt i alt 11 oplæg fra forskere, der kom fra så forskellige steder som
• Københavns Universitet
• Kystdirektoratet
• DHI
• Aarhus Universitet
• Museum Sønderjylland
• Sydvestjyske Museer
• Fiskeri‐ og Søfartsmuseet
• Syddansk Universitet
Se også vedhæftede program.
På grund af de mange tilmeldte indlæg var hvert indlæg sat til kun 15 minutter – lige i
underkanten, når man har meget på sinde, men på den anden side effektivt, når man skulle meget
stof igennem på afmålt tid. Såvel blandt bidragsydere som tilhørere fornemmedes der stor
begejstring for på så koncentreret vis at få præsenteret den seneste forskning i vadehavsområdet,
og der blev fra mange sider udtrykt ønske om, at man gerne så arrangementet gentaget. Særligt
oplevede man, at dagen havde bidraget til at bringe formidling, forskning og forvaltning tættere
sammen ‐ et tema, man vil arbejde endnu mere med ved kommende arrangementer.
Som indledning til den afsluttende diskussion opridsede Mette Guldberg baggrunden for dagens
afholdelse. Den er
•

På den ene side forskningssamarbejdet i mellem landene i det trilaterale
vadehavssamarbejde (Danmark, Tyskland og Holland). På samarbejdets ministerkonference
på Sild i 2012 blev det vedtaget, at man ville ”støtte etableringen af en trilateral platform,
som er direkte forbundet med eksisterende nationale netværk. Platformen vil udarbejde en
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•

trilateral agenda for politik‐relevant forskning i samarbejde med Bestyrelsen.” I forlængelse
af dette er Det Fælles Vadehavssekretariat i Wilhelmshaven i gang med at udarbejde en
trilateral forskningsagenda med hovedemnerne geoscience, økologi, socio‐økonomi,
kulturhistorie og klima og vand.
På den anden side Nationalpark Vadehavet, der i sin Plan for 2013‐2018 har foreslået
oprettelsen af et videnskabeligt udvalg for Nationalpark Vadehavet. Et sådant udvalg skal
medvirke til at styrke det tværfaglige forskningssamarbejde, og det ville være oplagt, at det
også fungerede som koordinator for det danske samarbejde med den trilaterale
forskningsplatform. Hvis ansøgningen, som indebærer optagelse af den danske del af
Vadehavet på verdensarvslisten, imødekommes, er der desuden forhåbninger om at
forskning i Vadehavet vil få øget opmærksomhed.

Fra deltagerne kom der en række yderligere kommentarer og anbefalinger:
•
•
•
•
•

•
•

•

Jesper Bartholdy, Københavns Universitet: Et forskningssamarbejde i relation til Vadehavet
vil kunne bidrage til øge synlighed og appel overfor Forskningsrådene og vil som sådan
være yderst relevant
Aart Kroon, Københavns Universitet: Det vil være vigtigt at skabe sammenhæng mellem
Nationalpark Vadehavet og Trilateral forskningsindsats
Per Sørensen, Kystdirektoratet: Det vil være ønskeligt at forvaltnings‐/formidlingsleddene
også bidrager til opstilling af forskningstemaer. Kystdirektoratet deltager gerne i
forskningsudvalg
Marco Brodde, NaturKulturVarde: Samarbejde med formidlingsinstitutionerne kræver også
nytænkning af udvekslingen af viden fra forskningsinstitutionerne til formidlerne.
Flemming Just, Sydvestjyske Museer, havde tre pointer:
o Det vil være rigtigt at etablere et fælles forskningsudvalg for Vadehavet i Danmark med
støtte fra Nationalparken
o Et forskningssamarbejde om Vadehavet skal tilføres midler til at gennemføre projekter
o Forskning skal kunne omfatte områder og sammenhænge der ikke er nøje begrænset til
nationalparkens fysiske grænser, men skal kunne række ud over disse, hvor det er
relevant.
Jens Morten Hansen, GEUS: Nationalparken har en rolle at spille ved at binde
tværfaglighed sammen og gøre den virkelig og anvendelig.
Jens Enemark, Det Trilaterale Vadehavssekretariat, havde fire kommentarer.
o Seminaret var godt og relevant
o Det hollandske Waddenacademie har stor interesse i, at der etableres en dansk
platform for Vadehavsforskning
o Formuleringen i ”Outstanding Universal Values” (UNESCO – Verdensnaturarv
Vadehavet) giver retning for forskningen
o Vadehavet er af enestående international betydning og bør som sådan være genstand
for forskning
Bent Poulsen, formand for Nationalpark Vadehavet, havde også tre kommentarer:
o Nationalpark Vadehavet er forpligtet til at prioritere forskning indenfor de emner, som
nationalparkbekendtgørelsen opremser
o Nationalparken ønsker bistand fra forskningen
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•
•

o Nationalparken har ikke midler til på egen hånd at finansiere et forskningsprogram men
vil bidrage til og støtte ansøgninger
Monica Stoye, Esbjerg Kommune: Forvaltningen har brug for en kontakt, som kan bidrage
til at synliggøre forskningsresultaterne – Nationalpark Vadehavet kan udgøre denne
kontakt
Jesper Bartholdy, Københavns Universitet: Fremtidige lignende seminarer bør afvikles
lokalt for at synliggøre at emnet er Vadehavet. Syddansk Universitet havde været en rigtig
god ramme.

Det besluttedes, at mødets to arrangører, Karsten Laursen, Aarhus Universitet, og Mette
Guldberg, Fiskeri‐ og Søfartsmuseet, i samarbejde med sekretariatsleder Thomas Holst,
Nationalpark Vadehavet, arbejder videre med planerne om nedsættelse af et videnskabeligt
udvalg.
Og der er næppe nogen tvivl om, at forskningsdagen gentages næste år.
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