
Et levende landskab
Landskabet forandrer sig hele tiden. Så længe vi sta-
dig kan genkende de mest betydningsfulde og karak-
teristiske elementer, giver det ikke de store problemer. 
Siden den sidste istid for nogle tusind år siden, har 
Vadehavet udviklet sig i en enestående vekselvirk–
ning mellem naturen og mennesket. Havets stigning 
og tidevandet efterlod deres aftryk i hele området og 
skabte de vide, åbne marskområder. Befolkningen 
formåede at tjene til føden på en unik måde, som vi 
stadig kan se. Hvis vi forvalter vores kulturelle rig-
domme klogt, giver området chancer og muligheder 
for en bæredygtig og afbalanceret udvikling.

Værdifulde spor
Fra 1999 til 2001 blev fortidens spor i landskabet 
undersøgt af Lancewad-projektet. Lancewad står 
for Landscape and Cultural Heritage of the Wadden 
Sea Region (Landskab og kulturarv i Vadehavsom–
rådet). Projektet udarbejdede en detaljeret forteg—
nelse over alle de vigtige kulturelle kvaliteter i 
områdets landskab og kulturarv.
Der blev kortlagt utallige eksempler og symboler på 
menneskets vekselvirkning med naturen, som værf—
ter, sluser, møller, diger, fyrtårne og dæmninger. Det 
gør det muligt at aflæse vores egen historie i land—
skabet, ligesom vi aflæser linjerne i et elsket ansigt. 
Vi kan bruge disse værdifulde spor til bevidst at ud–
vikle et levende landskab: økonomisk, socialt og 
historisk. 

Forvaltningsprincipper
På Regeringskonferencen for Vadehavet i Esbjerg i 
2001 blev ministrene enige om følgende centrale 
forvaltningsprincipper:

• Landskabet vil altid forandre sig. Det kan vi ikke 
hindre, men vi kan forsøge at forvalte udviklingen.

• Det gør det nødvendigt at involvere de mennesker, 
som bor, arbejder og besøger området samt ud-
nytte de muligheder, området giver.

• For at overføre strategierne til en praktisk politik, 
som lokalsamfundene kan tilslutte sig, er det nød–
vendigt at styrke bevidstheden om kulturarven.

Videregivelse af rigdommene
Det opfølgende projekt, LancewadPlan, løber fra 
2005 til 2007 og er finansielt støttet af Interreg IIIB 
North Sea-programmet. LancewadPlan fokuserer 
på planlægning og forvaltning af vores unikke kul-
turlandskab og kulturarv.

Formål
En vision og en strategi

De to tyske forbundsstater Niedersachsen og Schles-
wig-Holstein, Danmark og Holland må sammen 
udvikle og nå frem til en vision og en strategi for 
bevaring, forvaltning og bæredygtig anvendelse af 
vores fælles arv. Vi har et fælles ansvar.
Vi skal finde svar på spørgsmål som: 
Hvordan påvirker landbrugsreformerne i den euro–
pæiske union vores landskab? Hvordan kan vi bedst 
bevare vores landsbyer samtidig med at vi bruger 
kulturarven som supplerende indtægtskilde? Hvor 
ønsker vi at være om 15-20 år, og hvilken strategi 
skal vi bruge for at nå denne vision?

Styrkelse af vores planlægning
I det første projekt så vi primært på enkeltelementer 
som værfter, diger og kirker, der er en del af 
kulturarven. Vi vil nu se på helheden, fordi det er 
elementerne i deres sammenhæng, som udgør kul—
turarven. Sådanne kulturmiljøer og områder med 
historisk interesse, som viser vigtige træk af om–
rådets sociale og økonomiske udvikling, vil blive 
geografisk afgrænset og karakteriseret.
Hvad er disse miljøers væsentligste karaktertræk? Er 
de noget særligt også på et internationalt niveau? 
Hvor ligger de primære forvaltningsproblemer? 
Hvad udgør de vigtigste trusler og muligheder, nu og 
i fremtiden?
Med offentlig deltagelse og involvering af be–
folkningen kan vi nå de ambitiøse mål. Det er af stor 
vigtighed, at projektets resultater og anbefalinger er 
lokalt forankrede og kan støttes af en bred skare.

Udfordring
LancewadPlan er en opgave med store udfordringer. 
Folk arbejder her for at tjene til føden; turister 
besøger området for at nyde landskabet; andre bor 
her og ønsker at nyde både egnen og det rolige, vidt 
åbne landskab. Andre ønsker at bevare kulturarven 
som et vidnesbyrd om landskabets og menneskenes 
historie. Mange interesser, mange forventninger og 
opfattelser griber ind i hinanden.

Projektets resultater
Lokalbefolkning, myndigheder og organisationer vil 
blive mere bevidste om kulturlandskabets rigdomme, 
som tidligere generationer har efterladt os. Alle skal 
have et klart billede af, hvad de hver især kan bidrage 
med, og hvilke muligheder der er for at beskytte 
arven, men også for at bruge den. Planlæggerne skal 
inddrage kulturarven i hele landskabsudviklingen. 

Vadehavsområdets kulturmiljøer vil blive vist i et 
»kulturarvsatlas«, de vil også sammen med andre 
resultater blive tilgængelige for alle på internettet, 
og der vil blive publiceret en håndbog med gode 
forvaltningseksempler.

Nye forbindelser: 
Vadehavet og The Wash

Området The Wash på Englands østkyst afgrænses af 
Lincolnshire og Norfolk amter. Det har mange 
ligheder med Vadehavsområdet. Fra lignende 
landvindingsmønstre med diger og grøfter på kryds 
og tværs i landskabet, møller og fyrtårne, der bryder 
horisonten, til historiske havne og landsbymønstre. 
Hansestædernes købmænd handlede her, så der er 
tømmer fra vores område i deres historiske 
bygninger.

 

Historisk bosættelse i det brede, 
åbne marskland

Misthusum er den nordligste bosættelse på menneskeskabte 

værfter i hele Vadehavsområdet. I middelalderen blev her 

bygget otte værfter, alle med deres egen gård, samt et 

lavt sommerdige til at beskytte imod sommerens mindre 

oversvømmelser. Digerne var dog ikke stærke nok til at 

modstå de store oversvømmelser om vinteren, og landsbyen 

blev oversvømmet flere gange. I det 18. århundrede begyndte 

befolkningen at flytte ind på det højere liggende land, 

geesten, og i 1814 forlod den sidste familie Misthusum. Det 

eneste, der blev tilbage, er det lave dige, de otte værfter og 

en lille hytte, Markmandshuset, som i 1814 blev bygget til 

hyrden på det nordligste værft. Misthusum Enge er en del af 

Ballummarsken, som blev inddæmmet med et stærkt havdige 

så sent som i 1919.
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Yderligere information
International koordinator: 
Manfred Vollmer, +49(0)4221-9108-18
vollmer@waddensea-secretariat.org

Regionale koordinatorer: 
Danmark: Charlotte Lindhardt, +45 25 39 91 67, cl@fimus.dk

Schleswig-Holstein: Armin Marx, +49(0)4621-387-34, 
armin.marx@alsh.landsh.de

Niedersachsen: Ulf Ickerodt, +49(0)511-925-5296, 
ulf.ickerodt@nld.niedersachsen.de

Holland: Jaap Postma, +31(0)50-599-2300, j.postma2@minlnv.nl 

The Wash, UK: Tammy Smalley, +44(0)1406-42551, 
Tammy.Smalley@lincolnshire.gov.uk

Website: www.lancewadplan.org
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Et billede 
på identitet

Langs Damsterdiep mellem Groningen og Delfzijl ligger gamle 

værfter, stier, diger, monumentale kirker, gårde, broer, mure og 

mange andre værdifulde elementer. Gennem de sidste årtier 

har landskabet mistet sin karakter. Provinsen Groningen og 

flere kommuner blev opmærksomme på områdets værdier 

og dermed dets muligheder. Derfor tog de initiativer og 

arrangerede workshops med vandløbsmyndigheder, kulturarvs—

organisationer, beboere, ministerier, landskabsarkitekter og 

andre eksperter. Dette førte til en vision om Damsterdieps 

identitet, som kan styrke en ny landskabsudvikling og 

dermed områdets værdi, fx ved at restaurere værfter og 

gårde; anlægge nye stier, som forbinder de gamle, og ved at 

genbruge den industrielle kulturarv. Takket være denne vision 

om identitet og værdier vil Damsterdiep styrkes økonomisk 

over de næste årtier.

Landskabets

rigdomme

videregives

Projekt

LANCEWADPLAN

Livet på grænsen 
mellem land og hav

Der findes et ord, som præcist karakteriserer det nordfrisiske 

kystområde - ordet er forskellighed. Forskellige er de 

landskabsformer, som ligger i umiddelbar nærhed af hinanden: 

vadehavsøer, geest og marsk, strand- og marskenge, vader, 

rester af sumpområder, ydersand og tidevandsrender 

dominerer landskabet. Nordsøens konstante forsøg på at 

generobre det kultiverede marskland og forvandle det til åbne 

vader, og kystbeboernes faste beslutning om at beskytte 

deres land imod havet, dominerer ikke kun landskabet, men 

også den lokale befolkning. Indtil for nylig kunne sporene 

stadig genfindes i deres ansigtstræk, deres huse, deres 

skikke, deres traditionelle dragter samt deres sprog og 

dialekter. Den konstante kamp mod naturkræfterne er fortsat 

næsten uændret. Om vinteren bliver øboerne på grund af 

oversvømmelserne konstant mindet om, hvordan livet ved 

kysten førhen blev levet, trods ekstreme livsbetingelser. Ikke 

desto mindre blev de boende - hvilket viser samhørigheden 

mellem mennesker og marsk.
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Forandringens vinger og 
historiske kulturlandskaber

Landskaberne ændrer sig. Disse forandringer skyldes 

miljøpåvirkninger og sidst, men ikke mindst, menneskets 

arbejde, blandt andet de talrige måder at tjene til føden på. 

Vadehavsområdet er derfor et perfekt eksempel på denne 

naturlige og kulturelle vekselvirkning. Den smukke slusehavns-

landsby, Carolinensiel, som nu ligger i indlandet, var tidligere 

en travl havneby. Da Carolinensiel blev grundlagt, mistede 

de gamle havne længere mod syd, Alt- og Neufunnixsiel, 

deres betydning. Dette førte til, at indbyggerne søgte nye 

næringsveje, præcis som Carolinensiels indbyggere gør i 

dag. Vores mål er at bevare det historiske kulturlandskab og 

kulturarven for fremtidige generationer og sikre, at området 

ikke mister sin særegne karakter i processen. Dette kræver en 

fælles vision.
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Et historisk kajområde 
blev igen gjort levende

Den historiske, middelalderlige havn ved King’s Lynn ligger på 

bankerne ved floden Great Ouse, som løber ud i det sydøstlige 

hjørne af The Wash. Kajen og flodbredden har haft forskellige 

vigtige roller gennem tiderne som hvalfangst, bådebyggeri, 

handelscenter, fiskeri, lergravning og teglproduktion. I 

middelalderen havde hanseaterne deres engelske base her, og 

de byggede et handelshus, som stadig står i dag; det eneste 

i England. Men lige som mange andre historiske kaj- og 

flodområder forfaldt det, da industri og handel ændrede sig, 

og en ny udvikling begyndte at trænge sig på og ændrede den 

kulturelle karakter.

Indbyggerne og byrådet ved King’s Lynn indså, at deres 

kulturarv forfaldt, og at det var nødvendigt at gøre noget 

aktivt for at bringe livet tilbage til denne del af byen på 

vore dages betingelser. I løbet af denne proces gjorde man 

meget for at sikre en bæredygtig blanding mellem det nye og 

moderne på den ene side og det gamle og historiske på den 

anden.


