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1. Røde tal: Figurnumre. B: Botaniske lokaliteter. T: Trækfugle. Y: Ynglefugle. Vadehavscentret ved Manø. Esbjerg:
Fiskerimuseet med Saltvandsakvariet. se side 193. Nat.park
side 197.

2. Landskabskort. Grøn: Marsk. Mørkegul: Flyvesand. Lysegul: Hedesletter. Lyse- og mørkerødt: Bakkeøer (bakkeland fra næstsidste Istid). Grå: Tørt ved
lavvande. Prikket: Højsande. (Per Smed, Alinea).

Vadehavet omfatter øerne Rømø, Manø og Fanø,
halvøen Skallingen og marsklandet langs den jyske kyst. I Vadehavet kan man vade flere km ud
fra land ved ebbe, deraf navnet. Øerne, kystlandet
og de store sandbanker i Vadehavet består af sand
og ler, som er leveret af havet med dets tidevand.
Vadehavet ser vidt forskelligt ud ved ebbe og
flod. Ved Esbjerg er den gennemsnitlige forskel
i højde ca. 150 cm, og ved Højer Sluse 180 cm.
Fuglene følger med vandet, fordi de kun kan
søge føde i havbunden ved bestemte dybder.
Skal man på tur til Vadehavet, må man kende
tiderne for ebbe og flod. De findes på www.dmi.
dk/ Til søs/vandstand/tidevand. Der går 6 timer og
12 minutter mellem ebbe og flod. Der kommer
flod næsten to gange i døgnet. Vandet stiger og

falder med gennemsnitligt 30 cm i timen ved
Højer Sluse, lidt mindre ved Esbjerg.
Hvis man er gået langt ud for at samle østers
eller blåmuslinger, får man det hårdt, når man
skal vade tilbage i stigende vand. Kommer der
tåge, er man i livsfare, hvis man ikke har kompas med. Hvert år må Falck redde biler, der er
parkeret i vandkanten på Rømø, mens ejeren går
i vandet eller ligger på stranden uden at tænke
på, at vandet stiger.
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Vandet løbet ind og ud af fire dyb i det danske vadehav. Det dybeste er Lister Dyb mellem
Rømø og Sild, det er 30 m på det dybeste sted.
Set fra luften ved ebbe ligner dybene floder, der
grener sig, fig 2.

Tidevandet medbringer sand og ler fra havbunden og vandløbene med udmunding i Vadehavet, f.eks. Varde Å, Ribe Å, Vidå, Eideren,
Elben og Rhinen. Det har også store mængder
næringsstoffer med. Derfor er dyrelivet i havet
det rigeste i Danmark, og havbundens utallige
muslinger, snegle, krebsdyr, orme og fisk tjener
til føde for gæs, ænder, vadefugle, terner, måger,
skarver og hejrer. Fuglelivet i Vadehavet er det
rigeste i Danmark. Mange fugle overvintrer her,
andre raster en kort tid, æder sig fede og flyver
så videre. Andre fugle yngler her.
Både Fanø og Rømø har marsk på østsiden i læ
for de store vesterhavsbølger, fig. 2. I marsken
gror der græs, der tåler at blive oversvømmet af
saltvand. Græsset er dels det lave Annelgræs,
dels den høje Vadegræs. Under oversvømmelse
bremser græsserne vandets bevægelse så meget,
at ler udfældes og synker med mellem planterne. Derved højnes bunden. Der dannes også
marsk ved Jyllands Kyst. Manø er en marskø,
som er dannet på samme måde som Fanø. Den
var tidligere mere end dobbelt så stor, men det
meste blev opslugt af stormfloder.
Marsken vandes af næringsrigt havvand, og
derfor bliver plantevæksten frodig. Siden 1400tallet har bønderne inddiget marsk. Derved
kunne de sikre sig nogenlunde mod stormfloder, der gjorde græsning umulig. Et stykke
marsk, der er sikret med diger, kaldes en kog.
Der er mange koge, flest i Tøndermarsken. Alle
kyster med marsk er beskyttet af et havdige, der
er 6,25 m højt ved Esbjerg, 7,40 m ved Højer.
Digerne er bygget af sand, overdækket med ler
og levende græstørv. Den havstigning, som sker
nu, vil medføre, at digerne skal gøres højere. Det
er dyrt, men nødvendigt.
Stormfloder er stadig en trussel. I 1362 og 1634
steg havet ca. 4 meter, gårdene blev ødelagt og
tusinder af mennesker og husdyr druknede. I
1961 blev digerne gennembrudt mange steder,
og 180 mennesker druknede i Hamborg. I 1981
blev digerne gennembrudt på Rømø og Manø.
Der er altid stormflodsvagt og -beredskab.
Stormflodernes højde ses på søjler i Ribe, Manø
Ebbevej, fig. 25, og Misthusum ved Ballum Sluse samt ved Vidåslusen.
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figurtekster
3. Skallingen er halvøen over for Esbjerg; den er
8 km lang og 2,5 km bred. Det smalle klitbælte
mod Vesterhavet (øverst til højre) beskytter resten, der er marsk. Det, der ligner floder, er loer,
hvor tidevandet render ind og løber ud to gange
i døgnet.
4. Øen Langli ud for Esbjerg. Der er en klit, resten er marsk.
5. Badestranden uden for klitbæltet. Der er Ppladser til badegæsterne på Skallingen.
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6. Loerne snor sig. Ved flod kan de være 1,5 m
dybe i den ydre del. Så er de svære at komme
over.
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Rømø og Fanø
Rømø og Fanø er skabt af havet (og vinden),
der har aflejret sand i revler og banker. Bølgerne
laver revler af sand parallelt med kysterne, og
i løbet af få år flytter bølgerne revlerne ind til
kysterne, hvor de bliver en del af øen, fig. 7, 8.
Sandet blæser sammen i klitter, og når de er blevet bevokset med marehalm og hjælme, kan de
holde til bølgernes angreb. På Rømø er stranden
mere end 1 km bred ved lavvande, og her må
biler køre, så badegæster ikke skal gå langt for
at komme i vandet, fig. 25, 32. Der er ingen sten
på stranden, for havet aflejrer kun sand, og det
har ingen sten med.
Fanø har også en bred strand, og den er så
jævn og solid, at den har været brugt til internationale bilvæddeløb, fig. 11. Kører man på
stranden i træktiden, kan man komme nær til
fuglene, for de er ikke bange for biler. På Fanø
er der et stort klitbælte.
Begge øer har marsk på Jyllandssiden, og den
er inddiget, fig. 31. Indenfor diget er der en kanal, der opsamler regnvandet fra mange grøfter.
Herfra lukkes det ud i havet gennem sluser, der
også leder åerne ud.
Mellem øerne afsætter tidevandet sand i enorme mængder, fig. 17, 18. Det danner øer og revler og kan blive kernen i nye øer eller lægge sig
til de eksisterende.
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figurtekster
7. Søren Jessens Sand nord for Fanø er tæt på at
vokse sammen med øen. I forgrunden revler,
der næsten er parallelle. Øverst til højre Skallingens sydspids.
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8. Fanøs nordspids består af op til 6 bælter af klitter og moselavninger herimellem. Fanø vokser
stadigvæk. Øverst ses en ny revle med klitter
under dannelse. Den lange sø bliver ny lavning.
9. Hindebæger dækker store dele af Skallingen.
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FIGURTEKSTER
10. En gammel stær i vinterdragt og to helt unge
stære. På græssede arealer kan stærene let finde
føde, f. eks. stankelbenslarver, og store stæreflokke dannes og sover sammen: Sort sol.
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11. Fanøs 10 km lange strand er ideel for biler og
blev brugt til bilvæddeløb i 1920’erne.
12. Sønderho på Fanø. Alle husene ligger østvest, altså i vindretningen.
13. Nyt land under dannelse på Kiil Sand sydøst
for Fanø. Sønderho i baggrunden.
14. Spættet sæl og måger på sandbanke ved Norby Havn på Fanø.
15. Ringmærket Hættemåge i vinterdragt.
16 To sandløbere på Fanø strand. De løber ud og
ind i takt med bølgerne og fanger smådyr.
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figurtekster
17. Dette havuhyre, Peter Meyers Sand, er en vældig sandbanke mellem Fanø og Manø. Den ligger tør ved lavvande og viser, hvor meget sand,
havet aflejrer her.
18. Sandbanke og sandrevler i to krydsende retninger, formodentlig på grund af de modsatte
strømninger ved flod og ebbe. Sandbanken i
baggrunden er Peter Meyers sand, fig. 19. Mellem
Fanø og Manø.
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19 og 20. Manø består af dyrket marsk indesluttet
af et dige med en kanal bag. Der er dog et lille
område med klitter. Foran diget er der rektangulære indhegninger med en lille åbning til hver,
fig. 19. De kaldes slikgårde, og her står vandet,
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der kommer ind ved flod, næsten stille, hvilket medfører, at indholdet af
ler og fint sand får ro til at falde til bunds. På 20 ses resultatet: Der er dannet marsk foran diget , hvor der før var slikgårde. Ebbevejen til fastlandet
krydser diget. På fig. 19 ses en stor sandbanke i havet. Den var tidligere
en del af Manø, men store dele af øen blev havets rov en gang i 1700-tallet. Man kan køre til Manø, men også tage den traktortrukne bus, der går
fra Vadehavscentret i Vester Vedsted.
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21 og 22. Østers. Personerne vader oven i østers. Der er ikke andet end
østers i denne banke. Alle menneskene er bevæbnet med østerskniv, så
de kan åbne skallerne og spise østersen rå. Fig. 24 viser to østers i en
hånd; de er vokset fast til hinanden. Denne store østersart er indført fra
Stillehavet og trives godt i Vadehavet, hvor der er mange banker. Fra Vadehavscentret ledes ture, hvor alle kan komme med ved ebbe og hente
østers. Stillehavsøstersen udkonkurrerer blåmuslingen, hvilket medfører, at ederfugle og andre, der lever
af blåmuslinger, får dårligere vilkår.
Stillehavsøstersen er en invasiv art ,
altså en fremmed art, der gør skade.
23. Stormflodssøjlen ved Manø Ebbevej har jernringe, der viser hvor højt
havet har stået ved de store stormfloder. Den øverste ring er 4 meter
oppe; den viser stormflodshøjden i
1362 (Den store manddrukning). Så
følger 1631; denne stormflod druknede også mange mennesker og
dyr.
Derpå følger 1825, 1933, 1981,
1876, 1990, 1911, 1931, 1936, 1958
og 1923. Intet under, at stormflodsberedskabet altid er klar til at blive
brugt.
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24. Den gamle ebbevej til Manø. Her kan man
stadig vade over til øen. Kørevejen ligger nord
for den.
25. Rømøs kilometerbrede strand med biler i
forgrunden. En ny klit er under dannelse. Bag
stranden kommer klitterne og byen Lakolk.
Derpå følger heder, moser, plantager og klitter.
Længst mod øst anes marsken og Rømødæmningen.

28. Dyndsneglene er kun 2 mm. Men de er til
stede på Vadehavets bund i uhyre mængder og
formerer sig hurtigt. Mange fugle lever af dem,
f. eks. gravænder, og de er en af årsagerne til det
store fugleliv. Fotograferet ved Manø Ebbevej.
29. Bramgæs og knortegæs samt enkelte blisgæs
i flok æder græs ved Rømødæmningen. De er
trækfugle.

26. Den brede strand er legeplads for badegæster, bilister og drageflyvere.

30. Rømødæmningen er 10 km lang. Herfra får
man et godt indtryk af Vadehavet og dets fugleliv.

27. Opskyllede knivmuslinger og ormerør med
levende orme. Måger og andre fugle samles om
dette dejlige måltid på stranden.

31. Rømø ved Juvre har inddiget marsk på den
side, der vender mod Vadehavet. Dæmningen
ses.
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32. Den sydlige del af
Rømøs strand. Her vokser
Rømø ved at havet lægger en bred sandrevle. Om
sommeren blæser det tørre
sand sammen til lave klitter. Når planterne erobrer
dem, bliver de holdbare
over for vinterens storme.
På den måde vokser Rømø.
Det samme er sket mange
gange; inde i landet ser
man vandfyldte lavninger
adskilt af lave klitrækker
på revler. Byen er Lakolk.

Vidå

Vidå Sluse

Højer By
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33. Misthusum var en by,
hvis huse lå på kunstige
forhøjninger af marskler.
Bebyggelsen blev udslettet
af stormfloden 1631. Der er
en udstilling på stedet (nær
Rømødæmningen). Billedet
viser den lave forhøjning,
som der lå en gård på.
34. Ballums gårde ligger på
en krum linie på kanten af
en bakke ud mod Ballum
Enge. Byen blev anlagt på
skrænten, for at man kunne
være sikker under stormflod. Det skete længe før
havdiget blev bygget.
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35. Det nyeste inddigede marskland hedder
Margrethekogen, der blev færdig ca. 1980. Diget ud mod havet kaldes ”Det fremskudte dige”.
Bag dette ligger en sø, der har stor betydning for
fuglelivet. Øerne har mange rugende fugle. Til
højre ses den del af kogen, der dyrkes.
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Højer Sluse

36. Vidå Sluse leder Vidåens vand ud i havet. I
baggrunden Margrethekogen, hvor den nordlige del dyrkes. Så følger Højer by. Der er slikgårde i forgrunden. En P-plads er anlagt, for mange
mennesker kommer her for at nyde udsigten
over digelandskabet og de mange fugle. På vejen ud til Vidåslusen (bygget ca. 1980) passerer
man et dige fra 1555 med Højer Sluse.

37. Margrethekogen ved Højer og en ældre kog,
til højre. De to koge er adskilt af et dige. Man ser
opdyrkningen af marsken.
38. Ribe er den ældste danske by; den blev
grundlagt omkring år 700. Den var den vigtigste handelsby i det nordlige marskområde i over
tusinde år. Mange huse er 4-500 år gamle. Byen
er gennemstrømmet af vand, til venstre Ribe Å,
der udmunder i Kammerslusen i Vadehavet. Til
højre ses en kanal, der leder vandet samme vej.
Små skibe kunne sejle op til byen. Firkanten på
den anden side af byen (pil) er resterne af en
kongelig borg fra Middelalderen.
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