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FORORD

Den statslige fond Nationalpark Vadehavet blev indviet i 2010 
og fik sin første nationalparkplan i 2013. Samme år blev sekre-
tariatet sat i drift til at realisere planens aktiviteter og betjene 
nationalparkens bestyrelse og råd. Den første nationalparkplan 
gælder for perioden 2013–2018. Der skal derfor udarbejdes og 
godkendes en ny plan med udgangen af 2018. Den nye plan skal 
dække nationalparkens anden planperiode fra 2019–2025. 

Det første skridt i arbejdet med at udarbejde en ny plan er 
redegørelse for og evaluering af den første planperiodes 
 aktiviteter og resultater. Det arbejde er gennemført i perioden 
april 2017 til november 2017. Redegørelse- og evaluerings-
rapporten er offentlig i december 2017, og kan læses og hentes 
på www.nationalparkvadehavet.dk 

Næste skridt i planarbejdet er indkaldelse af ideer og for-
slag til aktiviteter og projekter for planperiode 2019–2025. 
Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet har besluttet, at flere 
af nationalparkens aktiviteter skal fortsættes og de fremgår af 
dette debatoplæg. Der skal naturligvis også igangsættes nye 
initiativer som dels gør eksisterende aktiviteter bedre og dels 
igangsætter helt nye projekter og aktiviteter. 

Dette debatoplæg sætter rammerne for processen med at mod-
tage ideer og forslag fra borgere, virksomheder, organisationer, 
kommuner og andre interesserede til vores nye nationalpark-
plan. Ideer og forslag indsamles via møder og workshops med 
borgere, bestyrelse, råd, partnerudvalg, Vadehavets Formidler-
forum m.fl. Kan du ikke deltage på møderne, så kan dine ideer 
og forslag sendes til nationalparkens sekretariat på e-mail 
npvplan@danmarksnationalparker.dk eller med almindelig post 
fra 1. januar og frem til 25. marts 2018.

Formålet med nationalparkerne i Danmark fremgår 
af lov om national parker og af bekendtgørelsen bag 
 Nationalpark Vadehavet, som med fordel kan læses på 
www.nationalparkvadehavet.dk. 

Debatoplægget er inddelt i seks indsatsområder. Hvert indsats-
område indledes med de målsætninger som bekendtgørelsen 
fastlægger for indsatsområdet. Dernæst fremgår de aktiviteter, 
som bestyrelsen ønsker, skal fortsætte. Derefter er der plads 
til nye ideer og forslag, herunder dine ideer og forslag, som vi 
glæder os til at modtage. 

Med venlig hilsen
For bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet,  
formand Janne Liburd
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VISION, MISSION 

MISSION
Vi dyrker natur- og kulturværdierne i Vadehavet. Vi arbejder for 
at bevare, styrke og udvikle naturen, landskabet, de geologiske 
værdier og om rådets kulturhistorie. Vi styrker mulighederne 
for at opleve områdets værdier. Vi støtter op om forskning, 
undervisning og formidling. Vi virker til gavn for lokalsamfundet 
og det lokale erhvervsliv. Og vi arbejder fokuseret på at udvikle 
samarbejdet med Holland og Tyskland om verdensarven.

Nationalpark Vadehavets vision, mission og overordnede formål 
gælder også for næste nationalparken næste plan, og dermed 
for de aktiviteter og projekter som der kan arbejdes med.

VISION
Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et ene-
stående marks-, gest- og tidevandsområde med værdier i 
verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i 
et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker. 

#TÆTBLOMSTRET
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#PLADS TIL ALLE
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INDSATSOMRÅDE 1 
 Natur og landskab

Sammen med relevante samarbejdspartnere skal natur
forholdene i klæggravene fortsat forbedres til gavn for især 
fugle, men også planter, padder og andre arter.

Indsatser med at sikre særlig natur og specifikke arter, 
fx  jord rugende fugle, strandtudse og ensianblåfugl, skal 
 fortsættes, men skal samtidig forsøges indarbejdet i de større 
lokationsbestemte initiativer fx Mandø og Tøndermarsken.

Genslyngning af åer er dyre og tidskrævende projekter, som 
kræver tillid mellem lodsejere, offentlige myndigheder og natur-
organisationer foruden adgang til økonomi og værktøjer, som 
fx jordfordeling, før det kan lykkes. Nationalparken vil  arbejde 
på at der etableres et klima for dialog, så der kan tages hul 
på drøftelser om genslyngning af især store å-slynge i Ribe Å, 
hoved engen ved Tved Å og Sneum Å’s vestlige del. 

NYE INDSATSER
Der skal udarbejdes en oversigt over værdifuld og sårbar natur 
som sammen med forslag til indsatser der kan bevare natur, 
landskab og særlige arter. Opgaven tager afsæt i Det Grønne 
Danmarkskort.

Vi ser særligt gerne ideer og forslag til indsatser i forhold til det 
marine område og til bevaring af landskaberne, herunder gerne 
forslag til projekter i den nordlige del af nationalparken.

EKSISTERENDE INDSATSER
Understøtte etablering af græsningsforening(er) og græsning 
for at bevare de lysåbne arealer, som fremmer dyrelivet, især 
jordrugende fugle, men også for at medvirke til at landbruget 
kan producere bæredygtige nationalfødevarer til detailhandel, 
restauranter, m.fl. 

Samarbejde med Esbjerg Kommune, Den Danske Naturfond, 
Naturstyrelsen og Mandøboerne om udvikling af Mandøs 
 natur, men også rekreativ infrastruktur samt bæredygtige 
turisme- og fødevareoplevelser på Mandø.

Samarbejde med Tøndermarsk Initiativet om forbedring af 
naturen, især ynglende engfugle og snæbel, men også med 
formidling, ruter og stier.

Der er i samarbejde med Tønder Kommune, erhvervs- og natu-
rinteressenter taget hul på udviklingsplaner for Rømøs natur, 
men også rekreativ infrastruktur og oplevelsesmulig heder, 
som kan gavne bosætning og turisme. Udviklingsplanerne for 
naturen og de rekreative infrastruktur skal færdiggøres og 
bæredygtige initiativer skal igangsættes.

Antallet af prædatorer (ræv, mink, mårhund, krage) påvirker 
negativt bestanden af især jordrugende fugle, og skal fortsat 
reguleres via indsatser sammen med reguleringsjægere, Dan-
marks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Natur-
styrelsen, og tænkes udvidet geografisk til også at omfatte den 
nordlige del af nationalparken. 

BEKENDTGØRELSEN OM NATIONALPARK VADEHAVET HAR FØLGENDE MÅLSÆTNINGER
De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander, åmundinger, marsk- og strand-
enge, forstrande og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelast-
ning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så 
vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik.

Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der bør 
bevares og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter.

Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer skal bevares og synliggøres, og den 
dynamiske landskabsdannelse af klit- og marskområder skal fremmes.
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INDSATSOMRÅDE 2 
 Kultur og kulturhistorie

EKSISTERENDE INDSATSER
Der skal arbejdes på at nationalparken og Verdensarven skrives 
bedre ind i kommuneplanerne, bevarende lokalplaner og 
landsbyplaner, så natur, kulturlandskaber, monumenter, fysiske 
vidnesbyrd og kulturmiljøer bevares og synliggøres. Dette skal 
gøres samtidig med rekreative infrastrukturer og formidling 
udvikles og derved stimulerer sunde lokalmiljøer. 

Nationalparken skal indgå i og bidrage til at arbejde på at ud-
vikle det tværinstitutionelle kultur og planlægnings samarbejde 
(KoP), som omfatter kulturaktører, kommunernes kultur- og 
planlægningsafdelinger, Kulturstyrelsen og nationalparken.

BEKENDTGØRELSEN OM NATIONALPARK VADEHAVET HAR FØLGENDE MÅLSÆTNING
Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet, skal bevares, synliggøres og gøres 
tilgængelige, herunder kystsikringsanlæg, afvandings- og bevandingssystemer, landbrug og bebyggelse på værft, marsk og geest, 
jagt, fiskeri og søfart, grænselandets historie og rekreation.

NYE INDSATSER
Der skal etableres en platform for videndeling, projektudvikling 
og samarbejde om Vadehavskultur på tværs af grænsen i sam-
arbejde med etablerede kulturinstitutioner og -netværk.
Vi ser gerne ideer og forslag til indsatser som fremmer 
 bevarelse af kulturlandskabet, bygningskulturen, den maritime 
historie, historien om inddigning og de fysiske anlæg i marsken, 
udnyttelse af naturens ressourcer samt den levende kulturarv. 
Ideer som anviser andre veje end direkte økonomisk støtte til 
bevarelse af den truede fysiske kulturarv er særligt velkommen. 

#KULTURLANDSKAB
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INDSATSOMRÅDE 3 
 Friluftsliv

område. Code of conduct udvikles sammen med brugerne og 
i samarbejde med nationalparker og verdensarvssteder i ind- 
og udland. Code of conduct kobles med visitor management, 
dvs. styring af gæster og brugere i nationalparkens område 
med særligt fokus på følsomme naturområder og hensyn til 
 lokalbefolkningen. 

Afmærkning af sejlruter i Vadehavet fortsættes sammen med 
Vadehavets Vagerlag til gavn for fritidssejlere, jægere, fiskere, 
kajakroere o.a. Det skal undersøges, hvordan maritime ruter 
og oplevelsesmuligheder bæredygtigt kan kobles med porte/
ruter-projektet.

Interreg Va-projektet Natur og Kultur i Verdensarv Vadehavet 
har fokus på grænseoverskridende, bæredygtig  udvikling 
af  c ykel-, vandre-, fugle- og kulturturisme. Der udvikles 
oplevelses  tilbud, ruter, kort og turistguidehæfter og diverse 
markeds føring. Projektet skal også anvendes til at få fokus 
på bevarelse af Vadehavets kulturhistorie og etablering af en 
samarbejdsplatform for Vadehavskultur på tværs af grænsen.

NYE INDSATSER
Sammen med kommuner, partnere og organisationer igangsæt-
tes et udviklingsprojekt, som skal styrke mulighederne for aktiv 
aldring foruden rekreative infrastrukturer og oplevelsestilbud 
til borgere og gæster med fysiske og psykiske udfordringer/
handicap på eksisterende besøgssteder og ved nye formidlings-
støttepunkter. Formålet er, at flere kan komme ud og opleve 
nationalparken og Verdensarven.

Vi modtager gerne forslag og ideer til indsatser som udvikler 
ruter, stier og rekreative støttepunkter. 

EKSISTERENDE INDSATSER
Der skal etableres særlige porte til nationalparken og Verdens-
arven hos eksisterende institutioner og partnere. Portene skal 
kunne kommunikere kernefortællingerne om Nationalpark 
Vadehavet og Verdensarven, samtidig med hver port har egne 
fagligheder hvorpå egne fortællinger kan udvikles og kommu-
nikeres. Portene skal bindes sammen med fysiske og digitale 
ruter, som også fører ud i nationalparkens natur, kultur og 
landskaber samt beboernes kulturhistorie. Rundt om på ruterne 
på særlige steder etableres formidlingsstøttepunkter, som 
formidler naturen og kultur mv. på det pågældende sted med 
skiltning, kort mv. Det hele skal bindes sammen digitalt på 
web og måske også Nationalpark-app’en, hvor gæsten kan 
hente viden og inspiration. Ruter og skiltning samt formidling 
skal bidrage til sæsonudvidelse, dvs. flere gæster efterår, vinter 
og forår. Indtænkt i projektet er også visitor management, 
dvs. styring af hvor vi gerne vil have gæster og hvor vi ikke vil 
have dem. Projektet/erne udvikles sammen med kommunerne, 
partnerne og fonde.

Udviklingen af den rekreative infrastruktur fortsættes på Man-
dø, i Tøndermarsken, Rømø, Fanø, Marbæk mv. i samarbejde 
med kommunerne og partnerne. Projekterne bindes sammen 
med ovennævnte projekt, således også Stedet Tæller-projektet 
ved Rømø-dæmningen. Projektet skal i samarbejde med Tønder 
Kommune, Digelag m.fl. udvikles som rekreativt oplevelsessted 
for cykelturister og andre besøgende med skiltning mv. 

I takt med flere gæster besøger Vadehavet, og flere bruger 
naturen som ramme for rekreative aktiviteter, skal der arbejdes 
med code of conduct for gæster, naturvejledere samt andre der 
bruger og henviser til rekreative aktiviteter i nationalparkens 

BEKENDTGØRELSEN OM NATIONALPARK VADEHAVET HAR FØLGENDE MÅLSÆTNINGER
Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.

Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet  
og områdets formidlingsinstitutioner.

Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse gennem formidling og planlægning af zoner, stiforløb m.v.
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INDSATSOMRÅDE 4 
 Undervisning, forskning,  
 natur- og kulturformidling

til at øge viden om og synligheden af Vadehavets unikke natur.
Nationalparkens Forskningsudvalg fortsætter med at rådgive 
nationalparken om Vadehavsforskning, vurdere indkommende 
ansøgninger om forskningsprojekter, arrangere nationalparkens 
Forskningsdag og indgå i trilaterale samarbejder om den fælles 
forskningsagenda og konkrete forskningsprojekter.

NYE INDSATSER
MitVadehav.dk skal udvikles med fagligt indhold om national-
parkens natur, kultur mv. og Verdensarven, så nationalparkens 
ambassadører, partnere og formidlere bruger MitVadehav.dk som 
omdrejningspunktet for kompetenceudvikling og efter- og videre-
uddannelse. Indsatsen skal ske sammen med de andre danske 
nationalparker, Friluftrådet, internationale og trilaterale partnere.

Vi modtager gerne forslag og ideer til indsatser som på nyska-
bende vis formidler viden om nationalparken og Verdensarven til 
børn og unge, og som kan engagere skoler og lærere i indsatsen.

Vi modtager også gerne forslag som på nye måder og med 
 aktivering af lokale ressourcer kan bidrage til indsamling af 
viden om Vadehavets natur, kultur, geologi mv. 

EKSISTERENDE INDSATSER
Samarbejdet med netværket Vadehavets Formidlerforum (VFF) 
fortsætter med en kommunikationsplatform og koordinerende 
funktion forankret hos nationalparken. Samarbejdet udfoldes i 
konkrete projekter og kommunikationsinitiativer herunder:
Der gennemføres årlige møder- og udflugter for formidlere, som 
øger deres faglige viden samt skaber netværk og relationer, og 
derved styrker den samlede formidling af Vadehavet. 
 
Partnere i Vadehavets Formidlerforum skal planlægge og 
 gennemføre konkrete faglige events for nationalparken fx 
Partner dagen, Nationalparkdagen og temamøde for national-
parken. Det fremmer forståelsen for og viden om national-
parken og Verdensarven. 

Nationalparken skal indgå i et begrænset antal udvalgte events 
– fx Tønderfestival, Naturmødet – som synliggør national parken 
og Verdensarven, hvor partnerne og herunder Vadehavets 
Formidlerforum kan indgå i planlægning og gennemførelse af 
eventdeltagelsen.

Indsatsen overfor undervisere, børn og unge fortsættes med 
bidrag fra Vadehavets Formidlerforums formidlere til undervis-
nings- og læringsplatformen MitVadehav.dk med opgaver, lege 
og spil. Nyt indhold skal udvikles til børnehaver og skoler op til 
ungdomsårgangene, og især til ungdomsuddannelserne. 
I samarbejde med de danske nationalparker, Friluftsrådet og 
internationale natur/nationalparkorganisationer skal der udvikles 
et dansk Junior Ranger program. 

Nationalparkskibet »Vadehavet« skal med brug af frivillige, som 
kaptajner og sømænd, anvendes som formidlingsplatform i samar-
bejde med medier, forskere, skoler, partnere m.fl. Det skal bidrage  

BEKENDTGØRELSEN OM NATIONALPARK VADEHAVET HAR FØLGENDE MÅLSÆTNINGER
Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder 
skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af service-
funktioner og faciliteter.

Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der 
fremmer natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge.

#VEJLEDNING
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INDSATSOMRÅDE 5 
 Lokalsamfund, erhverv  
og turisme

Tilskudspulje. Der afsættes midler til en eller to gange årligt at 
understøtte lokale foreninger, netværk og sammenslutninger 
med deres udvikling af lokale aktiviteter, events, natur- og frilufts-
faciliteter og viden med relation til nationalparkens målsætninger.  

NYE INDSATSER
Nationalparken Vadehavet skal i arbejdet med at udvikle 
partner programmet udvide viften af partnere til sektorer og 
brancher der dels kan understøtte nationalparkens værdier, dels 
kan skabe nye værdier for nationalparkens natur, kultur og lokale 
udvikling. Det kan være co-branding samarbejder og værdi-
kæde-samarbejder med organisationer og virksomheder som 
nationalparken hidtil ikke har samarbejdet med i ind- og udland. 

Vi modtager gerne forslag og ideer til indsatser, som på 
nyskabende vis kan engagere virksomheder, organisationer 
og brancher i samarbejder, der bidrager til lokal udvikling på 
bæredygtig vis.

EKSISTERENDE INDSATSER
Turisme, oplevelseserhverv og landbrug er vigtige erhverv i 
nationalparkens område, således er de fire Vadehavskommuner 
Danmarks næststørste turismedestination med knap 7 mio. 
overnatninger og flere mio. endagsbesøgende. Der er bl.a. 
flere økologiske og konventionelle landmænd i Nationalpark 
Vadehavet end i de to andre jyske nationalparker tilsammen. 
Nationalpark Vadehavet vil i samarbejde med partnerne initiere 
aktiviteter og projekter, som bidrager til en positiv og bære-
dygtig lokal udvikling som er til at leve af og med. 

Partnerprogrammet bliver omdrejningspunktet for national-
parkens satsning på bæredygtig erhvervs- og turismeudvikling:

°  Nationalpark-ambassadører skal øges i antal og tilbydes 
viden om nationalparkens natur, kultur og Verdensarv i 
samarbejde med uddannelses- og formidlingspartnere

°  Nationalpark-partnere understøttes med nuværende 
partner pakke, Partnerdag, netværks- og kompetence-
udvikling, tilbud om at indgå i projekter, fagligt indhold, 
oplevelsestilbud og lejrskoleophold

°  Verdensarvspartnere understøttes ligesom de øvrige 
Nationalpark-partnere. Hertil kommer en bredere vifte af 
tilbud til Verdensarvspartnerne der udvikles i samarbejde 
med danske og internationale samarbejdspartnere med 
netværks- og kompetenceudvikling, oplevelsesprodukter, 
synliggørelse mv.

°  Udvikling af partnerpakke for uddannelses- og forsknings-
partnere. Udvikling af relevante aktiviteter med afsæt i 
MitVadehav og nationalparkens forskningsudvalg

°  Food og non-food nationalparkprodukter. I samarbejde 
med erhvervskontorer, detailhandel, landbrugets organisati-
oner, producenter samt eventuelt de danske nationalparker 
arbejdes med at fremme bæredygtige nationalparkproduk-
ter, især fødevarer. 

Merchandiseprogram udvikles med Partnerprogrammet, 
 trilaterale partnere og Danmarks Nationalparker.

BEKENDTGØRELSEN OM NATIONALPARK VADEHAVET HAR FØLGENDE MÅLSÆTNING
Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.

#LOKALE FØDEVARER
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INDSATSOMRÅDE 6 
Trilateralt Vadehavssamarbejde  
og Verdensarv

NYE INDSATSER
Nationalpark Vadehavet kan indgå / medvirke i et begrænset 
antal nye trilaterale og internationale indsatser, især bidrage 
til en koordineret viden og erfaringsudveksling om Vadehavet 
i samarbejde med danske enheder samt tyske og hollandske 
partnere.

Vi modtager gerne forslag og ideer til indsatser, som på ny-
skabende vis kan bidrage til at skabe bæredygtige samarbejder 
og aktiviteter på tværs af grænser indenfor natur, kultur og 
erhvervsfremme.

EKSISTERENDE INDSATSER
Nationalpark Vadehavet har flere organisatoriske funktioner, 
herunder skal nationalparken:

°  Indgå i bestyrelsen for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde 
og flere faste arbejdsgrupper indenfor natur og regional 
udvikling

°  Indgå i styregruppen for Strategiforum for Verdensarv 
 Vadehavet i Danmark og medvirke til at realisere strate-
giens aktiviteter 

°  Fungere som focal point, dvs. det danske omdrejningspunkt 
for synliggørelsen af Verdensarven, herunder tilse korrekt 
brug af Verdensarvslogo og brandingværktøjer hos lokale 
partnere. 

Hertil kommer, at nationalparken vil indgå i en række konkrete 
aktiviteter og projekter, herunder:

°  Indgå i grænseoverskridende udviklingsprojekter med 
EU eller anden medfinansiering indenfor natur og kultur, 
bæredygtig erhvervs- og turismeudvikling, især Inter-
reg Va NAKUWA (udvikling af natur- og kulturturisme i 
Vadehavet) og Interreg Vb Prowad Link  (aktivering af  
 Verdensarvsbrandet) 

°  Være dansk koordinator i forhold til den Internationale 
Vadehavsskole og bidrage til realisering af den trilaterale 
strategi for undervisnings- og formidlingsaktiviteter

°  Indgå i grænseoverskridende videnudviklings- og forsk-
ningssamarbejder, hvilket især skal ske ved at bringe 
nationalparkens forskningsudvalg og videnpartnere i spil

°  Medvirke i Rigsfællesskabets Verdensarvssamarbejde, 
det nordiske Verdensarvssamarbejde og andre relevante 
 sammenhænge som bevarer, synliggør og udvikler  
Verdensarv Vadehavet. 

BEKENDTGØRELSEN OM NATIONALPARK VADEHAVET HAR FØLGENDE MÅLSÆTNING
Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.
Nationalparken Vadehaves bestyrelse har i 2015 vedtaget en strategi, der tilføjer følgende målsætning  
til bekendtgørelsen målsætninger.

Nationalparken skal bidrage til synliggørelsen af og stoltheden over Verdensarv Vadehavet.

#SPECIALDESIGNET



#VERDENSARV SET FRA RUMMET
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KOMMUNIKATION OG EVALUERING

vi er, hvad vi er, hvad vi gør samt hvad vi opnår. Evaluering af 
aktiviteter og projekter og synliggørelse af nationalparken skal 
indarbejdes i alle projektaktiviteter, også på tværs af indsats-
områder og målsætninger. 

Nationalparkens kommunikation skal være faglig og spænden-
de, og anvende traditionelle og nye kommunikationskanaler til:

° Udbredelse og aktivering af nationalparkens logo og brand

°  Udbredelse og aktivering af Verdensarv Vadehavets logo  
og brand. 

Det gør vi igennem følgende aktiviteter:

°  Udarbejdelse og distribution af af content marketing  
(tekst, foto, film mv.) 

° PR og presseture

°  Nationalparkmagasin – Nationalparkfolder – Glocal-foldere 
– Nationalpark oplevelsesfolder – Temahæfte

°      www.nationalparkvadehavet.dk – Facebook –  
Instagram – Elektroniske nyhedsbreve 

° Events – oplæg – foredrag 

°  Samarbejde med partnere indenfor og udenfor 
 nationalparken

°  Skilte – udstillinger  
Partnerskaber indenfor og udenfor nationalparken.

Nationalpark Vadehavet skal arbejde med aktiviteter og 
projekter indenfor de seks indsatsområder, som tilsammen 
bringer os tættere på vores vision og realiserer vores mission og 
mål sætninger. Men det ved vi og alle andre kun, hvis vi løbende 
evaluerer på det vi gør og opnår, og hvis vi kommunikerer hvem 

INDSATSOMRÅDER KOMMUNIKATION EVALUERING

Natur og landskab X X

Kultur og kulturhistorie X X

Friluftsliv X X

Undervisning, forskning, natur- og 
kulturformidling

X X

Lokalsamfund, erhverv og turisme X X

Trilateralt Vadehavssamarbejde  
og Verdensarv

X X
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OM NATIONALPARKPLAN 2019–2025

Forslag kan fremlægges på de offentlige borgermøder eller 
sendes på e-mail npvplan@danmarksnationalparker.dk eller 
med brev til Nationalpark Vadehavet, »Nationalparkplan 2019–
2025«, Havnebyvej 30, 6792 Rømø.

I den offentlighedsperiode afholdes fire åbne, offentlige 
borger   møder, hvortil kommer møder med nationalparkens 
bestyrelse, råd, partnerudvalg, forskningsudvalg og Vadehavets 
 Formidlerforum. 

På møderne vil Nationalpark Vadehavet kort opsummere de 
primære resultater fra evalueringen, gennemgå processen med 
nationalparkplanen samt vise de projekter, som der arbejdes 
med nu og ind i den nye planperiode. Derefter er der mulighed 
for spørgsmål og fremlæggelse af ideer og forslag. 

Til møderne er der udarbejdet en redegørelse og evaluerings-
rapport samt et debatoplæg. Årsrapporter fra 2013, 2014, 
2015, 2016 vil også være til rådighed sammen med national-
parkens strategi og kommunikationsplan. Materialet kan læses 
på og downloades fra www.nationalparkvadehavet.dk. 

Bestyrelsen for den statslige fond Nationalpark Vadehavet 
vedtog den første nationalparkplan i 2012. Den har dannet 
grundlag for nationalparkens aktiviteter i perioden frem til 
december 2018 og for den årlige Finanslovsbevilling. 

Det samme kommer til at gælde den nye nationalparkplan 
2019–2025, som skal godkendes af bestyrelsen i december 
2018. For at bestyrelsen kan godkende planen, skal den opfylde 
nogle krav, bl.a. at lokalbefolkningen, erhvervet, organisa-
tionerne, kommunerne og andre interessenter skal bidrage med 
ideer og forslag til projekter og aktiviteter, samt at den har 
været i høring. 

Dette debatoplæg favner den første offentlighedsfase fra 1. ja-
nuar til 25. marts 2018, hvor Nationalpark Vadehavet inviterer 
til at borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, kommuner 
og andre interessenter kan fremkomme med ideer og forslag til 
projekter og aktiviteter.

DATO MØDE STED TID

22. januar Offentligt møde Fanø Kommune 17.00–20.00

24. januar Offentligt møde Varde Kommune 17.00–20.00

05. februar Offentligt møde Esbjerg Kommune 17.00–20.00

06. februar Offentligt møde Tønder Kommune 17.00–20.00

20. februar Bestyrelse Ej fastlagt 14.00–16.30

21. marts Råd Ej fastlagt 18.00–20.30

27. februar Partnerdag Skærbæk Fritidscenter 13.00–15.30

07. februar Forskningsudvalg SDU, Kolding 12.30–15.30

18. januar Vadehavets Formidlerforum Tønnisgaard 13.00–15.30

Mødeoversigt



Sekretariatet, Havnebyvej 30 DK–6792 Rømø, tlf. +45 72 54 36 34
www.nationalparkvadehavet.dk, vadehavet@danmarksnationalparker.dk


