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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

 

        

 

Nationalparkdag 

Marbækdagen 2017 
Søndag den 21. maj kl. 10-16. 

 

 
For 22. gang afholdes der Marbækdag som nu også er Nationalparkdag.  
 
Temaet i år er Oplev Mere – Brug Naturen, som er Friluftsrådets oplysningskampagne om 
adgangsregler. Det er oplagt, at vi støtter op om dette oplysningsarbejde, specielt når man tænker på 
at mange foreninger samt private bruger Marbækområdet, som er det største område i Nationalpark 
Vadehavet, som er udlagt til rekreativt brug for befolkningen. Det er dejligt at se at flere og flere 
benytter naturen, og kendskab til adgangsreglerne betyder, at man kan opleve mere uden at det 
genere andre og samtidig bliver det også en gevinst for dyr og planter, udtaler leder af MYRTHUE, Jens 
Futtrup. 
 
I år er der 1 rute, som begynder ved Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård, hvor man 
kan parkere. Her kan man også stige på Naturbussen/traktorbussen som kører på rundtur i 
Marbækområdet.  
 
Over 150 frivillige fra foreninger, organisationer og personer fra Myrthuegårds vennekreds sørger 
for, at Marbækdagen bliver en god oplevelse for hele familien. 
 
Specielt i år kan blandt andet nævnes: 

• Oplev stjernerne kommer til Myrthuegård. En stor udendørs udstilling, Danmark i 
Rummet, består af 32 store plancher, som viser et bredt udvalg af spændende 
astronomiske emner med særlig vægt på danske forskeres indsats – fra Tycho Brahes 
observationer i slutningen af 1500-tallet og Ole Rømers opdagelse af lysets hastighed i 
1676 til Andreas Mogensen og hans rumrejse i 2015. Der fortælles også om satellitter og 
rumfartøjer med danske stjernekameraer, om planeter i andre solsystemer og meget mere.  

• Kl. 10.30 åbner den nye O-løbsrute med udgangspunkt ved Myrthuegård. Projektet er 
kommet i stand mellem Myrthuegård samt orienteringsklubben Esbjerg og indgår i ”find vej 
i…” konceptet, som findes mange steder i Danmark 

• Bliv klogere på Vadehavet med Undervisnings portalen www.mitvadehav.dk  
• Fortsættelse af det landsdækkende BioBlitz – hvor man under kyndig vejledning kan være med 

til at finde flest mulige planter, dyr og svampe 
• Oplevelser ved eneboeren Hunderups ”hemmelige” lille univers 
• Bliv optaget af naturen med akvarelmalere fra ”Tidevand”   

 
Oplev desuden: 
Nationalparkens mobile udstilling, Den store udstilling om Varde Ådal, Sundhed og bevægelse, Få 
dit blodtryk tjekket, Livet på vaden, Vestkystblæsere, Spillemænd, Skovfolk i arbejde, Kvægavlere, 
Gamle lege, Drambryggere, KIDS golf, Hundetræning, Ornitologer på fugletælling, Hvad 
Sognearkivet gemmer, Fritidsfiskere fra Ho Bugt, Skovbørnehavebørns hverdag, De ”usynlige” dyr 
og planter, Hjerting Folkedanserforening, Astronomer fortæller om stjerner, Jagt med bue og pil, 
Bådebyggere med Hjertingkaner, Vadehavsjægere, Fiskere som ryger fisk, Spejdere på tur, 
Naturridning og naturpleje, Kulturhistoriske landbrugsmaskiner og Marbæks kulturhistorie, 
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Marbækplanen og meget andet. 
 
Om vadehavet: 
Nationalpark Vadehavet udgør knap 10 % af det dansk-tysk-hollandske Vadehavsområde, der 
strækker sig fra den nordligste del af Ho Bugt til Den Helder i Holland og dækker omkring 9.000 
km2 med marsk, tidevandsflader, dyb, højsande, sandstrande og klitter. En kæde af øer adskiller 
selve Vadehavet fra Nordsøen.  
Det er samspillet mellem områdets dynamiske naturkræfter og menneskelig foretagsomhed, der 
har skabt en kystnatur og formet et kulturlandskab, som ikke findes mage til andre steder i 
verden, end netop her i Vadehavsområdet.  
Vadehavet er også blevet optaget på UNESCOs Verdensarvsliste og er dermed udnævnt som et 
område, der er af særlig universel værdi. 
 
 
Praktiske oplysninger: 

• Trafik information: kør enten gennem Marbækområdet eller ad Vestkystvejen og drej til vestre 
inden Tarphagebroen 

• P-plads ved Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V 
• Tag med traktorbus ture rundt i området 
• Gå ind på www.myrthue.esbjergkommune.dk klik på Myrthuegård og se en forfilm til selve 

dagen 
• Yderligere informationer, foldere og kort fås på dagen ved Myrthuegård 
• Husk madkurven.  

 
 

Dagen arrangeres af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring, Esbjerg Kommunes 
skovafdeling samt Nationalpark Vadehavet i samarbejde med: 
 
Akvarelmalere fra ”Tidevand” 
Biologer fra Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune  
Danmarks Civile Hundeførerforening 
DDS – Vesterhavsgruppen 
Den Astronomiske gruppe ved Myrthuegård 
DGI Sydvest 
DN – Esbjerg og vandreforeningen Natur & Fjeld 
DOF Sydvest 
Esbjerg Golfklub 
Esbjerg Roklub 
Esbjergegnens Drambryggere 
Friluftsrådets lokalkreds 
Flyverteam fra Esbjerg Kommune 
Geologi interesserede ved Myrthuegård  
Guldager Highland Cattle 
Hjerteforeningen – Lokalkomiteen for Esbjerg 
Hjerting Folkedanserforening 
Hjerting Kanelaug 
Hostrup Sognearkiv 
Hostrup Sogns Jagtforening 
Midtgård 
Nationalpark Vadehavets sekretariat 
Naturbussen i Ho 
Orienteringsklubben Esbjerg 
Skovafdelingen, Esbjerg Kommune 
Sct. Georg Gilderne 
Skovbørnehavegruppen fra daginstitutionen Børnegården 
Spillemandsgruppe 
Sydvestjyske Museer 
Undervisningsportalen - Mit Vadehav 
Vadehavets Formidlerforum 
Varde og Omegns Bevaringsforening for Landbrugsmaskiner 
Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskere 
Vestkystblæsere 
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Samt de mange frivillige, gode venner, medarbejdere og deres familier ved Myrthuegård og 
Myrthue - Natur, Kultur & Læring. 
 
 
Marbækdagen støttes af Nationalpark Vadehavet. 
 

Om MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring. MYRTHUE tilbyder natur- og kulturformidling til 
dagtilbud og skoler i Esbjerg Kommune samt til andre målgrupper. Ud over Dagtilbudstjeneste og 
Skoletjeneste tilbyder MYRTHUE offentlige arrangementer til borgere, såsom høstmarkeder, 
Marbæk-/Nationalparkdagen, naturvejledningsture, personalearrangementer, 
folkeuniversitetsforedrag mv. MYRTHUE arbejder på mange niveauer med projektledelse, 
kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere, pædagoger, naturvejledere, formidlere, lærer- 
og pædagogstuderende og andre. 

MYRTHUE har formidlingssteder rundt omkring i Esbjerg Kommune, et af stederne er Myrthuegård. 

 
 
 

Yderligere oplysninger 
 

Jens Futtrup 
Leder af MYRTHUE 

Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V 
www.myrtue.esbjergkommune.dk / tlf. 7616 8100 

 jfu@esbjergkommune.dk / mobil 2724 1373 
 

 


