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Ideer og forslag til NPV-plan 2019-2025 
I dette Idekatalog præsenteres de ideer og forslag, der er indkommet i idefasen. Denne forløb fra 01. januar 
2018 til og med 25. marts 2018.  

Indsamlingen af idéer og forslag er foregået via: 

 Borgermøder i Nordby, Varde, Ribe og Ballum, 
 Workshops med nationalparkens bestyrelse, råd, og partnerne samt Vadehavets Formidlerforum 
 E-mail-kampagne til næsten 80 skoler og uddannelsesinstitutioner 
 Møder med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen 
 Offentlig annoncering med mulighed for at sende forslag til npvplan@danmarksnationalparker.dk 

eller pr. post til sekretariatet 
 Diverse henvendelser fra enkeltpersoner, som har sendt til direkte til nationalparkens formand, 

medarbejdere i sekretariatet eller på vadehavet@danmarksnationalparker.dk. Disse er videresendt 
til ovenstående mailadresse.  

Der indkom tæt på 800 idéer og forslag. De blev i første omgang skrevet ind i et regneark, som er vedlagt 
som bilag. Derefter blev placeringen på indsatsområde gennemgået og evt. rettet. Ideerne blev derefter 
indskrevet i Idekatalog, hvor gengangere er udeladt og meget lange beskrivelser er kortet ned. Ideerne blev 
grupperet under nogle overskrifter for at give et bedre overblik.  

Bemærk at både Idekatalog og bilag er anonymiseret pga. persondataforordningen. Der fremgår derfor ikke 
navne på forslag stillet af privatpersoner.   
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Indsatsområde 1: Natur og landskab 
Forslagsstiller Ide/forslag i kort form Geografi 

01.01 Indsats om marint affald 
Email 
 

Besøgende samler marint affald NPV 

Bestyrelse Opsamling af marint affald NPV 
Email Opsamling af marint affald NPV 

01.02 Indsats for flere insekter 
Tønder Udsåning af blomsterfrø NPV 
DN Indsats for private haver som levested 

for insekter 
NPV 

01.03 Indsats om bekæmpelse af invasive arter 
Fanø Bekæmpe invasive arter NPV 

01.04 Indsats for kystfugle 
Email Naturprojekter på forland med fokus 

på kystfugle 
NPV 

DOF DOF vil gerne fortsætte samarbejdet 
om kystfugleprojektet 

NPV 

01.05 Oversigt over nationalparkens natur 
Esbjerg Bruge Det Grønne Danmarkskort NPV 
Bestyrelse Bruge Det Grønne Danmarkskort som 

oversigt over værdifuld natur 
NPV 

Partnerdagen Kortlægge nationalparkens naturtyper NPV 
Partnerdagen Kortlægge nationalparkens strandenge NPV 
Partnerdagen Kortlægge populationer af fx 

stillehavsøsters 
NPV 

 Overveje om naturindsats skal ske på 
arealer med høj naturværdi eller om 
disse skal forbindes med korridorer 

NPV 

 Udarbejde oversigt over værdifuld og 
sårbar natur 

NPV 

Email Registrere og kortlægge 
nationalparkens naturtyper og derefter 
udarbejde handleplaner for de enkelte 
naturtyper 

NPV 

Email Registrere skovenes 
(træ)artssammensætning og 
(træ)arternes udbredelse og derefter 
lave en handleplan for at ændre til 
hjemmehørende arter. Desuden se på 
det øvrige naturindhold som 
plantearter, dyr og fugle.  

NPV 

01.06 Indsats om regulering af prædatorer 
Fanø Fortsætte med at regulere prædatorer 

på hele Fanø 
Fanø 
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Email Fortsætte med at regulere prædatorer NPV 
Partnerdagen Regulere ræv og mårhund NPV 
DOF Prædationsprojektet bør fortsætte, og 

der opstilles mål og indikatorer, så 
resultaterne kan evalueres 

NPV 

Esbjerg Indføre skydepræmie for prædatorer NPV 
Fanø Regulere sæler NPV 
Fanø Udvide reguleringsmuligheder NPV 

01.07 Indsats for snæbel 
Partnerdagen Indsats ift. snæbel/skarv-

problematikken 
NPV 

Tønder Indsats for snæbel NPV 
Esbjerg Indsats for snæbel i Varde Å Varde 

01.08 Indsatser for den særlige natur 
Varde Marbækområdet skal prioriteres (flora 

og ensianblåfugl) 
Esbjerg 

 Udarbejde plan for naturen på Fanø Fanø 
Fanø Der tages for meget hensyn til fugle og 

andre dyr. Området skal kunne bruges. 
NPV 

Esbjerg Etablere spredningskorridorer NPV 
Esbjerg Etablere/styrke biotoper NPV 
Partnerdagen Finde andre metoder til at beskytte 

flora og fauna end aflukkede områder 
NPV 

Fanø Fremme naturindholdet i haver til gavn 
for fugle og insekter 

NPV 

Fanø Hegne ynglefugle ind for at undgå 
prædatorer og menneskelig færdsel. 

NPV 

Partnerdagen Indsats for skestorke NPV 
Fanø Pleje arealer til gavn for ensianblåfugl NPV 
Esbjerg Sikre biodiversiteten i 

sammenhængende værdifulde 
naturområder 

NPV 

DN Indsats for klitflora i den grønne klit på 
fx Rømø 

NPV 

DOF Arbejde med fuglebeskyttelse på såvel 
arts- som landskabsniveau 

NPV 

Email Fortsætte med indsats for 
nationalparkens særlige natur: planter, 
dyr og fugle, der er tilpasset kystzonen 
ved at arbejde med udvalgte arter 

NPV 

Partnerdagen Skabe bedre forhold for ynglefugle på 
Skallingen 

Varde 

Bestyrelse Øge viden om naturpleje (klit, hede og 
skov) 

NPV 

DOF Øge mængden af dødt ved i skovene NPV 

01.09 Indsats for ynglende terner på Esbjerg Havn 
Esbjerg Indsats for terner på Esbjerg Havn Esbjerg 
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01.10 Indsatser for at fastholde og øge det afgræssede areal 
Rådet Opkøb af marskarealer langs Kongeåen 

og Sneum å med henblik på 
naturgenopretning 

Esbjerg 

Esbjerg Afgræsning af inddiget marsk NPV 
Esbjerg Afgræsning af inddiget marsk NPV 
Tønder Afgræsning af inddiget marsk NPV 
Fanø Afgræsning af naturarealer NPV 
Rådet Afgræsning af naturarealer i marsken NPV 
VFF Afgræsning af strandenge NPV 
Varde Afgræsning gennem græsningsaftaler 

eller græsningslaug 
NPV 

VFF Hindre tilgroning af heder NPV 
Fanø Hindre tilgroning af heder NPV 
Partnerdagen Ingen afgræsning af strandenge NPV 
Fanø Naturpleje af klitarealer NPV 
 Naturpleje gøres uafhængig af EU-

landbrugsstøtte 
NPV 

DOF Samarbejde med Naturstyrelsen og 
kommunerne om helårsgræsning i 
større hegninger med ”vilde” udsatte 
dyr som f.eks. heste. 

NPV 

DOF Samarbejde med stat og kommune om 
initiativer i Tøndermarsken, der kan 
forbedre naturindholdet i marskens 
landskab. 

Tønder 

Varde Afgræsning af Varde Ådal Varde 
Bestyrelse Afgræsning af Varde Ådal Varde 
Partnerdagen Plan for plejen af Varde Ådal Varde 
DOF Samarbejde med Varde Kommune om 

initiativerne i Varde Ådal, der kan følge 
op på Projekt Engsnarre. 

Varde 

Varde Afløser for Operation Engsnarre-
projektet 

Varde/Esbjerg 

Varde Operation Engsnarre-projektet Varde/Esbjerg 
Partnerdagen Operation Engsnarre-projektet Varde/Esbjerg 

01.11 Indsats for naturvenlig landbrugsdrift 
Tønder Kompensere landbrug for drift til gavn 

for fugle og insekter 
NPV 

01.12 Indsatser for søer, åer og ferske enge 
Email Projekt om Havnegrøften for at 

mindske/hindre forurening af 
Vadehavet 

Varde 

Email Reetablere Vestersø i Nr. Farup, så den 
er attraktiv for yngel-og trækfugle 

Esbjerg 

Kommunernes 
Vadehavssekretariat 

Udvidelse af fugleområde med 
lavbundede søer ved Sneum Digesø 

Esbjerg 
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Email Genoprette Nr. Farup Vestersø Esbjerg 
DOF Samarbejde med Esbjerg Kommune om 

et natur- og klimatilpasningsprojekt 
omkring Kongeåens nederste løb 
gennem Ribemarsken 

Esbjerg 

Esbjerg Beslutte hvilken natur der skal 
fremmes i fyldgrave 

NPV 

Bestyrelse Genslyngning af vandløb NPV 
Tønder Genåbne åslynger i Brøns Å og Brede Å 

aht. snæbel 
NPV 

Esbjerg Reetablere Vestersø i Nr. Farup NPV 
Bestyrelse Sikre holistiske løsninger vedr. vandløb NPV 
DOF Formidling og opbakning til 

hydrologiprojekter i f.eks. skove, 
klitlavninger og ådale. 

NPV 

DOF Samarbejde med Tønder Kommune om 
de kommende klimaprojekter i 
marsken, så disse både kan huse mere 
vand, men også kan fungere som 
refugier for fugle og natur og udgøre et 
oplevelsessted. 

Tønder 

Bestyrelse Indsats der skal løse konsekvenserne af 
ændret klima og hyppigere 
ekstremregn 

NPV 

Bestyrelse Revision af vandløbslov NPV 
Esbjerg Uddybe Ribe Vesterå NPV 
Esbjerg Uddybe åer for at sikre afvanding af 

marker 
NPV 

01.13 Indsats for at sikre den frie dynamik 
Esbjerg Bro i Rømødæmningen Tønder 
Partnerdagen Fokus på naturlig dynamik NPV 
Esbjerg Genskabe naturlig dynamik NPV 
DN Vadehavets frie dynamik skal 

respekteres, så kysterosion, tilsanding 
af sejlrender, våde enge etc. skal 
accepteres som en naturlig udvikling  

NPV 

Esbjerg Genskabe naturlig dynamik Tønder 

01.14 Indsats for at bevare landskabskarakteren 
Partnerdagen Rydde bevoksning aht. Landskabet fx i 

Marbæk Plantage 
Esbjerg 

Email Hindre byudvikling i nationalparken 
ved Sjelborg 

Esbjerg 

Fanø Hindre højhuse på Esbjerg Havn Esbjerg 
Fanø  Hindre udvidelse af Esbjerg Havn Esbjerg 
Fanø Hindre udvidelse af Esbjerg Havn Esbjerg 
Email Hindre udvidelse af Esbjerg Havn pga. 

påvirkning af Vadehavet og undgå 
risiko for forurening, samt for at passe 

Esbjerg 
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på verdensarven 
Partnerdagen Stiller spørgsmålstegn ved Esbjerg 

Havn som nabo til NPV 
Esbjerg 

Partnerdagen Undgå bebyggelse i kystnære områder fx på 
Fanø 

Fanø 

Fanø Arbejde med kystsikring med fokus på 
diger 

NPV 

Tønder Autentisk natur som kan bruge som 
hidtil 

NPV 

Rådet Bevare uberørte områder uden stier. NPV 
Tønder Forbud mod majsdyrkning NPV 
Esbjerg Ophør af majsdyrkning NPV 
Esbjerg Ophør af majsdyrkning NPV 
Tønder Ophør af majsdyrkning NPV 
Partnerdagen Undgå lysforurening NPV 
Esbjerg Vedligehold af diger NPV 
DN Lære de lokale borgere at acceptere 

effekterne af den dynamiske natur og 
lade det fremgå af planen, at 
kystbeskyttelse og gravning i vader ikke 
kan foregå i nationalparken. 

NPV 

Email Hindre anlæg af heliport på Rømø Tønder 
Kommunernes 
Vadehavssekretariat 

Indarbejd Forvfeld, Den grønne Ring og 
Mådehøjplanerne som korridorer 

Uden for NPV 

Partnerdagen Indarbejde nationalparkens planer i 
lokalplaner og omvendt 

NPV 
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Indsatsområde 2: Kultur og kulturhistorie 
Forslagsstiller Ide/forslag i kort form Geografi 

2.1 Indsats for at bevare kendskabet til og formidle brugen af 
Vadehavets ressourcer 
Tønder Historisk fiskeri i risgårde  NPV 
Tønder Udbrede kendskabet til kveller og andre spiselige ting NPV 

2.2 Indsats for at bevare bygningskulturen 
Fanø Formidle og levendegøre de gamle redningsstationer NPV 
Tønder Formidling af traditionelt håndværk NPV 
Tønder Genoptage og informere om 

restaureringshåndværkeruddannelsen 
NPV 

Fanø Indsats for at bevare håndværkstradition NPV 
Tønder Indsats for at bevare håndværkstradition NPV 
Tønder Indsats for at fremme vedligeholdelsen af bevaringsværdige 

bygninger 
NPV 

Fanø Indsats for at udbrede kendskab til bygningskulturen NPV 
Tønder Indsats hvor pensionerede håndværker på frivillig basis 

opkvalificerer områdets håndværkere 
NPV 

Fanø Indsats med fokus på bygningskulturen NPV 
VFF Indsats om byggeskik fx festival NPV 
Tønder Sommerkurser i lokalt bygningshåndværk for at skabe 

interesse for bygningskulturen 
NPV 

Partnerdagen Uddanne håndværkere evt. ved brug af frivillige NPV 
VFF Videreføre indsats om bevaringsværdige bygninger - 

håndværksteknikker, viden, formidling 
NPV 

Partnerdagen Ældre håndværkere videregiver viden og faglig stolthed NPV 
Tønder Indsats for at frede bygninger og anlæg NPV 
Tønder Reetablere anlæg, herunder bevandingsmøller NPV 
Email Istandsætte bygningsværket Højer Sluse  Tønder 
Tønder Restaurere Ballum Vindmølle Udenfor NPV 

2.3 Formidler grænselandets historie 
Rådet Kulturhistorien om af- og bevanding nord og syd for grænsen NPV 

2.4 Bevare kulturmiljøer i nationalparken 
VFF Værftsgårde som kulturmiljø, navnlig i Tøndermarsken, evt. 

involvere registrant 
Tønder 

Tønder Reetablere fuglekøje NPV 
Tønder Stramme lokalplaner vedr. renovering og nybyggeri, færre 

dispensationer fra samme 
NPV 

2.5 Sikre og formidle den levende kulturarv 
Fanø Fannikerdagens hus som kulturhistorisk værksted Fanø 
Fanø Informere om de specielle kulturspor på Fanø Fanø 
Fanø Informere om Fanø  og verdenshandel Fanø 
Partnerdagen Afholde kurser om gamle egnsretter NPV 
Tønder Afholde springstavskonkurrence NPV 
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VFF Antologi med vadehavslitteratur NPV 
Partnerdagen Bevare traditioner som springstaven NPV 
Email Fokus på håndværkstraditioner inden for byggeri, 

skibsbygning, tækning, rebslagning, vævning, syning af 
dragter, egnsretter.  

NPV 

Fanø Indsamle gamle "glemte" historier  NPV 
Fanø Indsats om klædedragten som historiefortæller NPV 
Fanø Indsats om musik- og dansetraditioner NPV 
VFF Samling af skønlitteratur NPV 
VFF Tilskud til formidlingsforløb/dage, der kan udbrede 

kendskabet til kulturarvselementer fx bygning af 
hjertingkane 

NPV 

Tønder Indrette levende værksted i Hjemsted Oldtidspark - hyrde 
formidler marskens historie 

Tønder 

VFF Sangaftner med fx Jens Rosendahls tekster evt. på Rømø Tønder 
Tønder Udvide Vadehavssmedjens initiativer Tønder 

2.6 Indsats i Mandøprojektet om byfornyelse 
Kommunernes 
Vadehavssekret
ariat 

Arbejde med Partnerskab om borgerdrevet byfornyelse i 
Mandø By 

Esbjerg 

Esbjerg Indgå samarbejde om at bevare kulturarven - konkret 
Mandø By-forskønnelse 

Mandø 

2.7 Indsats for at bevare og formidle den maritime historie 
Esbjerg Bevare og formidle maritim kulturarv: håndværk, (træ)skibe, 

havne fx i Toldboden Ribe 
Esbjerg 

Partnerdagen Det maritime Vadehav NPV 
VFF Fokus på håndværk tilknyttet havet fx skibstømrer, 

vodbinder 
NPV 

Fanø Fokus på søfartstraditioner, herunder skibsbyggeri og sejlads 
i Vadehavet 

NPV 

Fanø Formidle autentiske vadehavsfartøjer NPV 
Tønder Formidle bygning af togangsbåde historisk og praktisk  NPV 
Tønder Formidle redningsvæsenets historie NPV 
Tønder Formidle søfartshistorien i Vadehavet NPV 
Rådet Fortsætte eksisterende indsatser om den maritime historie NPV 
Tønder Indsats om bådebyggeri en og togangsbåde samt everter NPV 
Partnerdagen Indsats om det maritime til lands og til vands, sejlads, 

historiske både, skibe, ladepladser, havne, håndværk, livet til 
søs, fiskemetoder, landkendinger og sømærker 

NPV 

Partnerdagen Indsats om historiske havne, både og skibe NPV 
Partnerdagen Udvikle skibshåndværk NPV 
Tønder Formidle både og bådfolk i marsken Tønder 
Tønder Formidle om ældre bådbyggere bl.a. fra Rudbøl Tønder 
Rådet Formidle Sønderside som en del af Vadehavets kulturhistorie Varde 
Fanø Sejlads med "Rebekka" mellem Fanø og Kammerslusen Fanø/Esbjerg 
Email Fokus på de maritime spor, herunder genopførelse af 

anløbsbroer fx Svenskeren på Fanø.  
NPV 
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Tønder Havn ved Ballum Sluse Tønder 

2.8 Skabe en platform for videndeling 
Partnerdagen Er netværk mellem museer ikke etableret? NPV 
Partnerdagen Etablere netværk der skal afdække hvor der mangler viden NPV 
Partnerdagen Inddrag den viden, der er genereret i Højer NPV 
Partnerdagen Inddrag tyske forskere NPV 
Partnerdagen Inddrag Vadehavets Formidlerforum i konkret udvikling NPV 
VFF Sikre tæt samarbejde med kulturregionen NPV 
VFF Styrke samarbejdet med lokale ressourcepersoner NPV 
Fanø Støtte udviklingen af de lokale museer  NPV 
Fanø Øge samarbejdet mellem kulturinstitutionerne, så det bliver 

lettere at finde oplysninger 
NPV 
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Indsatsområde 3: Friluftsliv 
Forslagsstiller Ide/forslag i kort form Geografi 

3.01 Anlæg af nye stier 
Email Ikke flere stier på Fanø Fanø 
Varde Hævede stier gennem våde områder NPV 
Partnerdagen Anlæg bedre stisystemer med information NPV 
Tønder Anlæg cykel- og gangstier NPV 
Partnerdagen Anlæg cykelstier og ridestier til glæde for erhvervslivet NPV 
Rådet Anlæg sammenhængende cykelrute NPV 
Partnerdagen Anlæg stier i forbindelse med havne og slæbesteder NPV 
Varde Arbejde med at gøre folk opmærksomme på at de kan bruge 

det  
NPV 

Rådet Boardwalks/stier (markerede) i fugleområder NPV 
Varde Flere afmærkede stier og bedre toiletforhold  NPV 
Varde Flere oplevelsesloops i naturen a la oplevelsesloop i Varde by 

m. lavpraktisk + elektronisk guidning  
NPV 

Tønder Fokuser på markveje NPV 
Varde Forbedrede adgangs- og stiforbindelser i nationalparken  NPV 
Rådet Ingen stier i fugleområder. (Hverken heste eller 

mountainbikere). 
NPV 

Varde Kan der tages højde for kommende vandstigning - eks. Stier 
langs åen - Holdes vedlige. Kommunal ide? 

NPV 

Partnerdagen Opgrader Nordsøstien langs diget NPV 
VFF Problematik m. eksperttilgang, borgerinddragelse og 

naturhensyn  
NPV 

Tønder Sammenhængende stisystemer til cyklende og ridende NPV 
Esbjerg Vandreruter og ridestier NPV 
 DN bakker op om Mandø-projektet og Tøndermarsk Initiativet 

inkl. stiplaner mv. 
NPV 

 Ingen nye stier eller faciliteter før visitor management og code 
of conduct er på plads 

NPV 

Varde Anlæg sti langs kanten af Ho Bugt / Varde ådal Varde 
Varde Anlæg sti på Skallingen så man kan opleve dyrehold Varde 
Varde Tilgængelighed - stier langs åen  Varde 

3.02 Anlæg af stier egnede til kørestolsbrugere og andre handicappede 
Partnerdagen Anlæg handicapvenlig sti langs Ribe Å Esbjerg 
Fanø Anlæg cykelstier til handicappede NPV 
Email Faciliteter indrettes til kørestolsbrugere og gangbesværede. 

Handicaptoiletter 
NPV 

VFF Stier til handicappede mv. Køretøjer til gangbesværede NPV 

3.03 Anlæg af mountainbikestier 
Fanø Cykler, flere panorama-ruter og mountainbikeruter: Beskytte 

naturen mod "fri kørsel" - øge tilgængelighed  
NPV 

Fanø Anlæg (og vedligehold) mountainbikesti NPV 

3.04 Sørge for parkeringsmuligheder 
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Partnerdagen "Indgange" /starting points - one point of contact - du starter 
her m. parkering og går herfra (rød, gul, grøn rute m. 
oplysninger om wc forhold, leg, læring mm.) 
#Ruteplanlægninger 

NPV 

Partnerdagen Parkeringsplads med tilhørende skiltning til vadehavet på 
Rømø, så gæster/turister har nem adgang til vadehavet. Evt 
med trædæk/træbro til kørestole  

NPV 

Esbjerg Sørg for parkeringsmuligheder NPV 
Email Reducere antallet af pæle på Rømø strand så man kan komme 

til vandet 
Tønder 

3.05 Anlæg af ridestier 
Rådet Ridestier NPV 
Rådet Bed & box-koncept med overnatning for hest og rytter ved 

ridestier 
NPV 

Esbjerg Ridestier NPV 
Esbjerg Ridestier NPV 
Tønder Ridestier NPV 
Partnerdagen Ridestier NPV 
Partnerdagen Ridestier NPV 

3.06 Anlæg af bro over Varde Å 
Varde Bro til cykler og gående ved Janderup Ladeplads Varde 
Partnerdagen Bro til cykler og gående ved Janderup Ladeplads Varde 
Partnerdagen/E
mail 

Bro til cykler og gående ved Janderup Ladeplads Varde 

Varde Lille træbro til overgang af ind/udløb ved "slotsbanken" i 
varde til sikring af tilgængelighed  

Varde 

Varde Understøtte "visit-til-kyststien" sikre det er passerbart også 
ved oversvømmelser 

Varde 

3.07 Anlæg af vandrestier 
Partnerdagen Natursti på Keldsand Esbjerg 
Email Vandresti langs 1864-1920-grænsen Esbjerg 
Kommunernes 
Vadehavssekret
ariat 

Ribe Marskstien som forbinder Ribe til Kammerslusen med en 
trampesti langs Ribe Å 

Esbjerg 

Kommunernes 
Vadehavssekret
ariat 

1864-Grænsestien som følger 1864 grænsen fra Kongeåen ved 
Villebøl til Vester Vedsted 

Esbjerg 

Tønder Anlæg gangstier NPV 
Tønder Naturist (fkk) vandrestier med diverse faciliteter  NPV 
Esbjerg Trampestier så man kan vandre i flere dage NPV 
Esbjerg Trampestier, borde/bænke, evt. overdækket NPV 
Tønder Vandresti med opholdsplads/bænk/borde NPV 

3.08 Anlæg af cykelstier 
Esbjerg Renover overgange ved færiste på cykelsti langs diget Esbjerg 
Fanø Anlæg cykelsti hvor energinet har gravet gennem skoven inkl. 

bænke og affaldsspande 
Fanø 
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Partnerdagen Anlæg befæstet cykelsti lands hele fastlandskysten (rute 1) NPV 
Partnerdagen Anlæg cykelsti hele vejen fra grænsen til Skallingen uden 

låger, brug riste i stedet 
NPV 

Tønder Anlæg cykelsti hele vejen langs diget NPV 
Partnerdagen Anlæg cykelsti langs diget  NPV 
Tønder Anlæg cykelstier NPV 
Fanø Anlæg cykelstier og styrk cyklisme NPV 
Tønder Cykelruter/stier  NPV 
Tønder Anlæg cykelsti fra Ballum til Hjerpsted  Uden for NPV 

3.09 Drift af stier, faciliteter og skilte 
Tønder Bedre samarbejde med digelag og kommuner om vedligehold NPV 
Tønder Bedre vedligeholdelse langs stier NPV 
Fanø Indfør turismeafgift for at finansiere vedligehold NPV 
Varde Skilte skal vedligeholdes evt. af frivillige NPV 
Varde Sørg for at vedligehold er aftalt inden anlæg NPV 

3.10 Anlæg af badebroer 
Esbjerg Anlæg broer ud i vandet så man kan soppe  NPV 
Tønder Bådebroer, havbad NPV 
Email Badebro, der kan bruges året rundt fx på Rømø Tønder 

3.11 Anlæg af fugleskjul og udsigtstårne 
Email Fugleskjul v. Sneum Sluse samt reparation af vejen langs diget Esbjerg 
Tønder Fugletårn Ballum Sluse NPV 
Fanø Udsigtstårne med faste kikkerter også for kørestolsbrugere  NPV 
Tønder Fugleskjul v. Ballum Sluse  Tønder 
Varde Fugletårn v. Torvegade, Varde m. info - elektroniske infotavler 

(Som v. Filsø) 
Varde 

Partnerdagen Udsigtsposter fx Varde ådal  Varde 

3.12 Anlæg af hundeskove 
Partnerdagen Hundeskove, adgang for hunde  NPV 
Email Indrette en hundestrand på Rømø strand for at løse 

problemer med hundelort 
Tønder 

3.13 Anlæg af naturlegepladser 
Partnerdagen Aktivitetsområder på turen leg x læring  NPV 
Fanø Anlæg legepladser (cykelrundtur) NPV 

3.14 Picnicsteder 
Email Opsætte bænk ved reetableret Vestersø i NR. Farup Esbjerg 
Esbjerg Bålplads NPV 
Rådet Genetablering af sti mellem Sdr. Ho Fuglekøje og 1ste 

fuglekøje med infohytte ved 1ste fuglekøje bålhus eller lign. 
Fanø 

Email Fuglesafari, flere bænke, læselige vejskilte på Rømø Tønder 

3.15 Anlæg af diverse rekreative faciliteter 
Skolebørn • Bygge en udkigspost 

• Saml skrald en gang eller mere om året 
• finde østers 
• Springvand hvor både dyr og mennesker kan løbe igennem  

Esbjerg 



 

15 
 

• stor legeplads (tema fisk og hav) 
• små multibaner til fodbold og basketball 
• gynger  
• Internet.  
• En cafe. 
• Pokestop. 
• Vagter/kamera  
• Udkiktårn.   
• Et lystårn. 
• Motel med morgenmad til den skal, være lidt væk fra 
stranden af. 
• Sti og gå på langs vandet.  
• En båd man kan leje og seje langs stranden.  
• Et akvarie inde på motellet.  
• Et bål med indianertema. Med snobrød.  
• Et akvarium som der ligner vadehavet. 
• Et kæmpe udkigstårn.  
• Shelters 
• Robåde  
• En gangbro til cykler og folk der går til Fanø. Giver motion og 
oplevelser. 
• Et udkigstårn. 
• Et sted hvor fuglene kan få mad/frø imens man kigger (så 
man kan se fuglene tæt på) 
• En legeplads. 
• At man må få hunde med. 
• Et ’pit stop’ til hundene hvor der er vand og tørfoder. 
• Et lille spisested/cafe hvor man kan se ud over havet i mens 
man spiser. 
• Et lille sted hvor der er akvarier, hvor man kan se nogle af de 
små fisk og krebsdyr. Fx, krabber og vandmænd osv. 
• En lille pool hvor der er vand fra havet så man kan bade i det 
om sommeren. 

Tønder Balance mellem turismebesøg og naturens bæreevne. 
Gennem etablering af stier i landskabet.  

NPV 

Tønder Darksky NPV 
Fanø Fixpunkter til rast og refleksion og info  NPV 
Email   NPV 
Skolebørn • flere naturlegepladser som den på Rømø. 

• mountainbikebane 
• shelters langs kysten hvor man kan overnatte 
• bålpladser langs kysten 
• områder med borde-bænke, hvor man kan tage på udflugt 
med familien og spise sin madkurv 
• områder hvor man kan løbe på løbehjul eller rulleskøjter   
• flere affaldsstativer, da der ligger meget affald rundt 
omkring 
• dræsinebane mellem eksempelvis Møgeltønder og ud til 
nationalparken ved Højer 

Tønder 
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• udkigskikkerter - så man kan se sæler eller kigge til 
Sild/Rømø 
• interaktive tavler der informerer om hvor man kan finde 
østers og måske et sted hvor man kan tilberede dem 
• interaktive tavler, hvor man kan få et samlet overblik over 
nationalparken og de aktiviteter der er . 
• vandreruter for børn - ved start kunne man leje en trækvogn 
og ved stop afleverer den igen. 
• områder til droneflyvning 
• is-kiosker langs kysten 
• læhytter langs kysten 
• information om bunkers ved Hjerpsted og udstillings-bunker 
som man kan lege i. 

3.20 Anlæg af shelters 
Varde Anlæg flere sheltere  NPV 
Fanø Anlæg shelters og sørg for vedligehold (cykelrundtur) NPV 
Varde Muliggøre / forbedre forhold for kanosejlere m. shelters og 

lign.  
NPV 

Email Primitive lejrpladser med adgang fra søsiden, gerne med 
(muld)toilet, bålplads, bord/bænke, evt. drikkevand, shelter, 
affaldsspand. (Flyde)bro kun hvis brink/bund ikke er til at få en 
kajak op. Forslag til steder: Mandø nedenfor kirken, Sønderho, 
Albuebugten, Halen, Ho Bugt. 

NPV 

Partnerdagen Shelterpladser hvor det er muligt  NPV 
Esbjerg Shelters med adgang til vand  NPV 
Partnerdagen Shelters på stylter i vadehavet, så man kan sove/være der 

over et højvande  
NPV 

3.21 Opsætning af skraldespande 
Email Flere affaldsbeholdere NPV 
Varde Affaldspolitik: Hvordan håndteres affald? NPV 
Fanø Opsæt Skraldespande (cykelrundtur) NPV 

3.22 Bygning af toiletter 
Partnerdagen Handicapvenlig adgang + stisystemer (som også er 

barnevogns/klapvognsvenlig) - dette indebærer også 
handicaptoilet m. pusleplads  

NPV 

Tønder Offentlige toiletter (betaling) NPV 
Varde Toiletforhold - generelt problem  NPV 
Fanø Toiletter NPV 
Varde Toiletter v. opholdssteder + ugentligt tilsyn NPV 

3.23 Anlæg af træningspladser i det fri 
Fanø "Jungle gym" / "muscle beach" - træningsfaciliteter i naturen i 

naturmaterialer  
NPV 

Esbjerg Andet: Balance, rekreation  NPV 
Tønder Idræt i det fri  Tønder 

3.24 Indretning af udsigtspunkter og mødesteder 
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Bestyrelse Faste mødesteder for aktive borgere og besøgende 
(sommerhusejere) og turister med ture 

NPV 

Partnerdagen Mere synlighed omkring grænser/områder indenfor 
nationalparken ex vis gode foto-spots  

NPV 

Varde Udsigtspunkter for turister og andre NPV 
Esbjerg Udsigtssteder - bord/bænk nogle steder  NPV 

3.25 Implementering af Dark Sky-konceptet 
Partnerdagen Dark Sky NPV 

3.26 Opsætning og nedtagning af informationsskilte 
Email Informere om hvad området er og at det er alles ansvar at 

passe på naturen. 
Fanø 

Fanø Lav ikke Fanø om til en "skilteskov" der er for mange skilte i 
forvejen  

Fanø 

Varde Infotavler ved by/opholdssteder (Varde, Blåvand, Fanø, Ho) Fanø/Varde 
Esbjerg "Fortællings-pitstopsteder" - Rundt i Vadehavsområdet, hvor 

turister/borgere kan "stå på"  
NPV 

Tønder Bedre skiltning og naturinformation langs cykelstier  NPV 
Fanø Borgeroplysning  NPV 
Fanø Formidling: igen igen  NPV 
Varde Forsimplet oversigt over fiskeriregler i Varde å og vandløb  NPV 
Varde Fortæl historierne kort (på stedet eller tæt ved) - natur, kultur, 

udvikling, handel, fiskeri, industri, fælles med Tyskland og 
Holland, fortæl hvorfor nationalpark  

NPV 

Fanø Guide gæsterne til herlighederne  NPV 
Varde Information NPV 
Tønder Informationsplancher  NPV 
Partnerdagen Info-tavler udformet så er tilgængelige for alle grupper inkl. 

kørestolsbrugere - evt. m. bænk/rampe/andet  
NPV 

Varde Lavpraktisk tilgang til info  NPV 
Partnerdagen Oplysning /information og fokus på oplevelsen NPV 
Esbjerg Plancher på alle steder hvor der fortælles om områdets 

kulturhistorie 
NPV 

Fanø QR- koder + skulpturer af dyr på stranden + lidt information  NPV 
VFF QR koder med info NPV 
Partnerdagen QR koder med info NPV 
Varde Skilte NPV 
Fanø Tydelig kommunikation om NP fx skilte, billeder, lokale 

historier. Henvendt til borgere og turister. 
NPV 

Tønder Undgå et skilte "helvede" NPV 
Fanø Velkomst "skilt" fx kunst lavet af lokale  NPV 

3.27 Opsætning af forbud-, advarsels- og anvisningskilte 
Esbjerg Lokalviden skal formidles eks. færdsel i Vadehavet, advarsel 

om "havgus" fxt ved Ebbevej og Låningsvej og flækkerne  
Esbjerg 

Partnerdagen Stærkere formidling ved Låningsvejen til Mandø Esbjerg 
Email Afmærkning, færdselsregler. Forslag med tydelig skiltning med 

regler om færdsel i vadehavet i det område skiltningen står, så 
kite- vindsufer, trailerbåde o.a., tydeligt kan se på f.eks. et 

NPV 
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kort, hvad man må eller ikke må. 
Email Opsætte forbudsskilte vedr. ridning i sommermånederne på 

Rømø Strand 
Tønder 

3.28 Opsætning af rute- og serviceskilteskilte 
Tønder Bedre adgangsforhold (bedre skiltning, som viser hvor man 

må færdes)  
NPV 

Email Bedre skiltning og vedligeholdelse af disse NPV 
Partnerdagen Bedre skiltning så turister ikke færdes over alt  NPV 
Partnerdagen Der mangler generelt skiltning til vadehavet  NPV 
Esbjerg Markerede stier i klitterne (så folk ikke går i klitterne)  NPV 

3.29 Friluftskort 
Fanø "Naturguide" en sammenhængende plan (+ guide/formidling - 

folder + plancher i naturen) med ruter rundt i Fanøs Natur - På 
DK - TY - ENG  

Fanø 

Fanø Bedre/opdaterede vandrekort  NPV 
Bestyrelse Flere 'guides' om, hvad naturen kan byde på og hvor" eks: 

sommerfugle, flora, landskaber 
NPV 

Partnerdagen Fuglekigger guide  NPV 
Partnerdagen Oversigt over eksisterende friluftsmuligheder  NPV 
Partnerdagen Viden/kort over eksisterende 

ridestier/hundeskover/ruter/ture 
NPV 

3.30 Rutecertificering 
VFF Nationalparken forestår certificering af "naturvej" i code of 

conduct ånd  
NPV 

Fanø "Stipiste" system NPV 
Fanø Beskrivelse af "punkter" på gangruter  NPV 
Fanø Information om sti/vejens tilgængelighed for brugere - asfalt, 

sand  
NPV 

Fanø Tilgængelighed: Afmærkede ruter (beskrevet), kort, 
formidling, "den gode historie", QE koder, "Jelling guide" i 
byer 

NPV 

3.31 Geocatching 
VFF Geocatching NPV 
Email Geocatching som aktivitet for børn og unge NPV 

3.32 Flyvning 
Tønder Oplev nationalparken fra luften NPV 
Tønder Oplev nationalparken fra luften NPV 

3.33 Havkajak  

Tønder Guidede ture med eks. Havkajak (Hav kajak safari)  NPV 
Tønder Havkajak NPV 
Partnerdagen Kajakroning i Ho Bugt og Varde å NPV 

3.34 Fritidssejlads 
Tønder Fremme af oplevelser se Vadehavet fra søsiden  NPV 
Partnerdagen Sejlruter, virtuelle fikspunkter til navigation på iPad NPV 
Email Understøt sejlads mellem øerne nationalt og trilateralt NPV 
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Tønder Højer Havn: Reetablere med åben sluse så der kan sejles til 
havet  

Tønder 

3.35 Bedre adgang til fritidssejlads 
Indkommet for 
sent 26/3-18 kl. 
0.09 

Forbedre faciliteterne i de mindre anløbspladser (el, vand, 
internet, toiletter) 

NPV 

Partnerdagen Sejlrute fra Højer sluse til Ribe: Hul i Rømødiget og til sild NPV 
Indkommet for 
sent 26/3-18 kl. 
0.09 

åbne vanskeligt tilgængelige anløbspladser, herunder 
Sønderho og Mandø Gyde. 

NPV 

Fanø Klap i Rømødæmningen og Hindenburg-dæmningen Tønder 
Fanø Klap i Tarphagebroen Varde 

3.36 Afmærkning for fritidssejlads 
Fanø Afmærkning af løb til småbåde og kajakker (f.eks. Mandø)  Esbjerg 
Partnerdagen Genetablering af søafmærkninger generelt NPV 
Indkommet for 
sent 26/3-18 kl. 
0.09 

skabe bedre afmærkning, herunder åben adgang til at sejlerne 
kan hente sikre ruter i form af elektroniske fixpunkter til en 
tablet. 

NPV 

Bestyrelse Afvikle engagement i Vagerlaget NPV 
DN Driftsopgaver som afmærkning i Vadehavet afvikles NPV 

3.37 Faciliteter til fritidssejlere 
Partnerdagen Mere fokus på sejlads i vadehavet: Mulighed for turister, 

skibe, sejlruter, afmærkning, anløbspladser, infrastruktur, 
faciliteter  

NPV 

Esbjerg Stedet at få både i vandet - i havet, i Varde å. Noget at stå på 
og noget at tøjre ved  

NPV 

Partnerdagen Støttepunkter m. pladser hvor man kan stå af sin båd og 
drikke kaffe og spise kage 

NPV 

Partnerdagen Anløbsbro på Mandø NPV 
Partnerdagen Genetablering af Sønderho Havn  NPV 
Email Understøtte de frivillige i det maritime miljø i Ribe bl.a. med 

faciliteter til sejlende gæster 
NPV 

3.38 Surfing 
Tønder Fremme af strandsejlads og vindsurfere NPV 
Fanø Kitesurfere skal have samme råderum som kajaksejlere - de er 

i dag begrænset til bestemte områder 
NPV 

Esbjerg Åbne hele Vadehavet for surfing og lukke bestemte områder. 
Det gør man i Tyskland.  

NPV 

3.39 Sundhedsfremme 
Esbjerg Bevægelsesideer fra Vadehavscentret omformes til 

"bevægelse" på andre områder hvor dette er muligt  
NPV 

Tønder Genoplivning af kur - kurophold? NPV 
Tønder Kurophold  NPV 
Esbjerg Naturtræner modsat fitness NPV 
Tønder Sundhedsområdet - psykiatrien fx - natur og kultur, "arbejde" i 

naturen - stress, coaching, frisk luft terapi 
NPV 
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3.40 Forslag til ruter og ture i nationalparken 
Esbjerg Cykelrute fra diget ind til Darum med temaet "marskgårde" - 

Darum kirkesti, kulturhistoriske tavler  
Esbjerg 

Email Flere rundture som i Marbæk fx ved Sneum, Kammerslusen, 
Kongeåen, Darum.  

Esbjerg 

Esbjerg Gendan stifortællinger fx etablere cykel/vandrerute Egebæk - 
V. Vedsted og formidle historie 1. verdenskrig (V. Vedsted 
højskole-Hviding).  

Esbjerg 

Kommunernes 
Vadehavssekret
ariat 

Sammenhængende stiforbindelse langs kysten fra Darum –
Tjæreborg diget til Varde å. Ny stiforbindelse fra Darum 
Tjæreborg diget til kysten ved Måde.  

Esbjerg 

Kommunernes 
Vadehavssekret
ariat 

Omlægning af Vestkystruten til et forløb langs kysten gennem 
Marbæk ad Sjelborggårdsvej. Cykelstiforbindelse langs 
Vestkystvejen fra Myrtuevej over Tarphagebroen til Varde 
Kommune og Ho Bugtvej.  

Esbjerg 

Kommunernes 
Vadehavssekret
ariat 

Skabe sammenhæng mellem nationalparkens natur- og 
rekreative områder og natur- og rekreative områder  udenfor 
nationalparken, som kilen langs Guldager Mølleå, Fovrfeld 
Ådal, Den grønne Ring  og Måde Bakker 

Esbjerg 

Email Pilgrimsrute Nordby-Sønderho med bænke, formidling, egen 
folder 

Fanø 

Email ”Vadehavets vingesus” - rute fra Blåvandshuk til grænsen med 
8-10 nedslagspunter med  fokus på:  
• Pattedyr 
• Planter 
• Fugle 
• Krybdyr 
• Kulturhistorie 
• Geologi 
• Verdensarv 
• Sejlads 

NPV 

Email 1. Vestkystens og Vadehavets Vandre- og Oplevelsesruter 
Ringkøbing - Fanø - Ribe - Mandø 
2. Vestkystens og Vadehavets Vandre- og Oplevelsesruter 
Tønder - Rømø - Ribe 
3. Skjern Å Vandre- og Oplevelsesruter Borris - Skjern - Tarm - 
Nymindegab  
     (Stauning Havn - Skaven Strand - Bork Havn) 
4. Kulturhistorisk Vandrerute Tønder - Løgumkloster - 
Bredebro - Trøjborg - Højer - Møgeltønder - Tønder 

NPV 

Tønder Fra grænsen til varde - vandrer og cykelsti: Vadehavsruten  NPV 
Partnerdagen Marsk-vandrerute hvor seværdighederne er markeret. Der 

skal være mulighed for primitiv overnatning.  
NPV 

Tønder Vandreruter langs hele NPV - husk skilte  NPV 
Tønder Ferierute for hestefolk   NPV 
Partnerdagen Vadehavets "Marguerite-rute" NPV 
VFF "Turvej" kan laves i samarbejde med div. lokalforeninger, 

ældresagen og cyklistforbundet ect.  
NPV 
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Fanø Camino de Vadehav for alle gående, cyklende, ridende  NPV 
VFF Kombiner formidling og friluftsliv fx cykeltur med historiske 

perioder  
NPV 

Fanø Oplev NPV på vandet  NPV 

3.41 Porte til nationalparken 
VFF Oplysning gennem nationalparken <---> måske koble 

verdensmål på portene, ruter og kort ex ved Myrthuegård  
Esbjerg 

Kommunernes 
Vadehavssekret
ariat 

Indarbejd Marbækplanen og Marbækgårdplanerne i 
nationalparkplanen 

Esbjerg 

Fanø Formidlingscenter - udstilling - foredrag - ture i landskabet - 
sælsafari - lejrskole - Tilgængelige stier m. skiltning i terrænet  

Fanø 

Fanø Velkomstcenter/museum/ m. information Fanø 
Varde App forbundet med faste ruter + med fortællinger  NPV 
Partnerdagen APP fortællinger i Nationalpark Vadehavet, evt. 

udviklingspotentiale til at fungere på tværs af grænser  
NPV 

Esbjerg Brug google maps til lokations-formidling gennem app og/eller 
elektroniske informationstavler 

NPV 

Tønder Centre NPV 
Partnerdagen Etablering af port til Vadehavet på strategisk gode steder NPV 
Partnerdagen Etablering af porte - gode indgange - "skal det være en fysisk 

port?"  
NPV 

Varde Koncentrere turistformidlingen til færre steder Skallingen, 
Vadehavscentret/Mandø og de 2 øvrige vadehavsøer  

NPV 

VFF Myrthuegård som en af portene til Nationalpark Vadehavet og 
Verdensarven 

NPV 

Tønder Porte til Vadehavet skal bruges som vigtige indgange for 
turistens oplevelse 

NPV 

Partnerdagen Støttepunkter/porte til nationalparken skal give oplevelsen af 
komme til noget særligt  

NPV 

Varde Infocenter med nedgang til Skallingen lab.  Varde 

3.42 Støttepunkter for formidling og adgang til nationalparken 
Kommunernes 
Vadehavssekret
ariat 

Formidle Vadehavets kulturhistorie, bygningsarkitektur og 
stormfloder ved Kammerslusen og i Slusemesterboligen 

Esbjerg 

Partnerdagen Blåvandshuk, fyret/fuglestationen formidlet som vestligste 
punkt og vigtigt sted i fuglenes trækrute  

NPV 

VFF Borgerinddragelse ifm. støttepunkter og formidling NPV 
Rådet Forskønnelse og bedre benyttelse af Ho Havn til gavn for 

lokale, gæster og turister 
NPV 

Varde Huset på Langli skal tages i brug til formidling indvendig på og 
naturen omkring Langli  

NPV 

Email Støttepunkt / formidlingssted ved Ho Plantage / Skallingen, 
måske også noget ved madpakkehuset 

Varde 

3.43 Understøtte turistsejlads 
Esbjerg Sejlads for turister gerne med cykle. Fanø-Mandø-Ribe fx  Esbjerg/Fanø 
Fanø Medtænke Everten "Rebekka" af Fanø NPV 
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Tønder Opleve NPV fra vandsiden fra den gamle lysfabrik ved Vidåen 
(Højer): Udsigtstårn fra øverste etage, restaurant på 
mellemste etage, billetsalg nederst i bygningen, hvor der 
sælges billetter til rundfart på Vidåen (videre op i Rudbøl sø) - 
systematisk sejlads på Vidåen 

NPV 

Partnerdagen Rutesejlads for turister i Vadehavet NPV 
Tønder Sejlads fra Ballum Sluse til Havneby "Den gamle postrute"  NPV 
Rådet Sejlads på Vidåen. NPV 
Indkommet for 
sent 26/3-18 kl. 
0.09 

sikre bæredygtig sejlads overalt i Natura 2000 området, 
herunder sejlads med turister i Vadehavet. 

NPV 

Esbjerg 
Erhvervsudvikli
ng 

Øge mulighederne for maritime oplevelser og sikre maritim 
infrastruktur 

NPV 

Tønder Turist-sejlads på Vidåen Tønder 

3.44 Zonering 
Esbjerg stilleområder NPV 

3.45 Code of conduct og kanalisering  
Partnerdagen Arbejd med kanalisering og indtænk tilgængelighed i 

naturprojekter 
NPV 

Partnerdagen Arbejde med kanalisering NPV 
Esbjerg Der skal være plads til individer og grupper til fods, på cykel, 

til hest og bil. Inddrag brugergrupperne 
NPV 

VFF Fokuser på ATV'ere, færdsel på vand og at nå de lokale NPV 
VFF Indarbejde Code of conduct som en del af naturformidlingen NPV 
Partnerdagen Indføre og formidle begrænsninger i færdsel i Natura2000 og 

arbejd med holdningsændring 
NPV 

Varde Informer om opførsel i naturen NPV 
Fanø Oplys om digernes vigtighed, da færdsel er uønsket NPV 
Partnerdagen Opret steder til aktiviteter fx Østersspot på Rømø, så 

turisterne færdsel kan styres 
NPV 

Fanø Reguler færdsel i yngleområder og nye klitområder NPV 
Tønder Samarbejd med fx busselskaber om code of conduct NPV 
Bestyrelse Samarbejd med kommuner og NST om code of conduct NPV 
Partnerdagen Sikre at naturen kan udvikle sig på stranden ved at begrænse 

menneskelig udfoldelse (Fanø/Rømø) 
NPV 

Fanø Stier kan bruges af forskellige brugere, hvis der arbejdes med 
code of conduct 

NPV 

Fanø Udviklingsforum kunne arbejde videre med code of conduct 
sammen med NPV og kommunerne 

NPV 

Fanø Zonering så friluftsliv, stillezoner og natur skilles ad NPV 
 Arbejdet med code of conduct bør opprioriteres NPV 
DOF Code of conduct skal være synligt og nå bredt ud, så det 

øgede antal besøgende og nye former for sejlads ikke 
forringer Vadehavets værdi for trækfuglene 

NPV 

Email Gør stranden på Fanø bilfri NPV 
Partnerdagen Begrænse færdsel på Skallingen Varde 
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Indsatsområde 4: Undervisning, forskning, natur- og 
kulturformidling 
Forslagsstiller Ide/forslag i kort form Geografi 

4.01 Afholde events 
Fanø Fortælleworkshop på Fanø i samarbejde med 

lokalhistorisk arkiv med fokus på bygningsarv 
Fanø 

Tønder Bedre orientering om aktiviteter i 
Vadehavsområdet eks. "Hente tidevandet 
ind" (Vadehavs melodien)  

NPV 

Tønder Egnsbestemte aktiviteter, fx springstage  NPV 
Bestyrelse Flere "temadage" eller "festivaller" med 

fokus på kulturhistorisk spor. Kombination af 
faglighed og familieoplevelser - "fårets dag", 
"søfartsfestival", "marskens dag" etc.  

NPV 

VFF Folkeskolefestival i vadehavet med nyt tema 
fra år til år  

NPV 

Fanø Formidling gennem levende scenarier  NPV 
Tønder Fremme af østersplukning, events og ture NPV 
Fanø Kultur-workshops NPV 
Tønder Lave et event hvor man lærer om det unikke 

ved NPV såvel fortid som jagt, landbrug, jagt 
- livet m. havet.  

NPV 

Esbjerg Samarbejde mellem turisme og kultur - 
nemmere at lave værksteder - 
event/aktiviteter  

NPV 

Partnerdagen Ugentlige events hvor temaet kan være fx 
fiskeri, bygningskultur og hvor undervisere er 
professionelle håndværkere og fiskere  

NPV 

VFF Understøtte særlige arrangementer el. forløb 
rettet mod psykisk udfordrede 

NPV 

Fanø Vadehavsmusik og danseskole  NPV 
Bestyrelse Vi skal ikke bruge flere ressourcer på PR-

Events, vi er ikke et turistbureau - Tønder 
Festival mv.  

NPV 

Partnerdagen Østersfestival uge 42: Berømte kokke, 
plukning, konkurrence, musik  

NPV 

Rådet Årlig "event" for skolebørn med 
plakattegning jf. "gåsedage" fra Halligerne 
hvor 3.000 skoleelever tegner. Kunne have et 
tegnetema: f.eks. Fuglearter i Vadehavet 
eller bygning, eller fliser, hvalfangst etc. 

NPV 

DN Begrænse ressourceforbruget på events, hvis 
formål er at synliggøre nationalparken og 
verdensarven 

NPV 

Tønder Benytte diget ved Højer til et arrangement 
hvor man bygger drager og laver et event 

Tønder 
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hvor man konkurrerer  
Tønder Etablere et årligt tilbagevendende 

arrangement "Vadehavslegene" med fx: 
Kaproning på Vidåen ved slusen, 
rulleskøjteløb langs diget, fang den største 
fisk, tag det bedste fuglefoto, klip et får på 
tid  

Tønder 

Varde Dybere engagement i Varde A-dag - fælles 
interesser  

Varde 

Varde Nationalparken kan bakke op om Varde Å-
dagen 

Varde 

Varde Nationalparkfestival i Ho - info om området 
før og nu. Folkedans/folkemusik  

Varde 

Varde Støt op om Varde Å-dag - samme interesser - 
formidlingsplatform  

Varde 

4.02 Formidle nationalparkens kulturhistorie 
Email Fanøs historie - forslagsstiller vil gerne skrive 

om Fanøs historie, da forslagsstiller mener, 
at et tidligere udgivet værk er fejlbehæftet, 
forslagsstiller ønsker hjælp til opsætning og 
form. 

Fanø 

Fanø Øge kendskabet blandt øens børn og unge  Fanø 
Varde − fortællinger om gamle dage på landet  NPV 
Varde − Høbjergning i Janderup Enge m. 

hestevogne og tjenestefolk  
NPV 

Varde − kalkbrænding NPV 
Partnerdagen Branding/videreudvikling af formidlingen af 

den maritime kultur i Vadehavet 
NPV 

Tønder Formidle den lokale kulturhistorie 
(bygninger) 

NPV 

Tønder Havfald - kunstprojekt  NPV 
Partnerdagen Historien/viden bevares/udgives NPV 
Tønder Historisk fiskeri  NPV 
Esbjerg Historiske fortællinger "vand" - "Land" - 

"huse" - "marker" - netudgave som 
appetitvækker  

NPV 

Esbjerg Involver lokalarkiver/lokalhistoriske arkiv 
/sognearkiver  

NPV 

VFF Kultur kunne være en god mulighed at 
engagere/fange lokale på  

NPV 

Esbjerg Kulturformidling om jugendværksted i Højer 
via Tønder Museum og Designhøjskoler 

NPV 

Partnerdagen Kulturguide til nationalparken - en rejse 
gennem hele området (både til erhverv, 
tilflyttere og turister) 

NPV 

Partnerdagen Lettilgængelig formidling  NPV 
VFF NPV bør understøtte nye kulturhistoriske 

udstillinger  
NPV 
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Fanø Plancher om kultur på færgen og rundt i 
byen  

NPV 

Esbjerg Reetablering af Skærbæk museums jugend 
samling  

NPV 

Partnerdagen Skabe et sted hvor man kan formidle 
hvalfangernationen - historien og kulturen  

NPV 

Email Vandreudstillinger, så man kan lære om 
egnsretter, dragt-, musik- og 
dansetraditioner fra andre dele af 
Vadehavet. Kunne også være kunst. Formål: 
udbrede kendskab, styrke fællesskab og 
identitet og gøre lokale beboere stolte.  

NPV 

Fanø Ændring i formidling af kulturhistorien  NPV 
Email Informationstavle ved Højer sluse, der 

fortæller om bygværket. 
Tønder 

Rådet Værfterne som historiske fikspunkter i 
Tøndermarsken + Misthusum 

Tønder 

4.03 Formidle nationalparkens natur 
VFF Bidrage til at definere sårbar/presset/udsat 

natur - formidling heraf.  
NPV 

  Bidrage til at definere sårbar/presset/udsat 
natur - formidling heraf.  

NPV 

Esbjerg Biodiversitet - kendskab og værdien af 
helheden --> formidling til fx skoleklasser  

NPV 

Tønder EU-midler til formidling så det giver genlyd - 
så det svarer til verdensarv i andre 
verdensdele fx Yellow Stone  

NPV 

Esbjerg Forespørgsels muligheder for sete arter evt. 
via foto o.l.  

NPV 

Email Forslag til at afholde en uges højskole om 
Vadehavet og nationalparken i bred forstand. 
Forslagsstiller har udarbejdet program og 
forslag til undervisere.  

NPV 

Esbjerg Guidede ture med naturvejledere med 
årstidens emner  

NPV 

Rådet Mere oplysning om skovene. NPV 
Bestyrelse Natur- og kulturmiljø/vand/skjaber skal 

formidles i nutidig kontekst samspillet 
mellem mennesker og natur  

NPV 

Tønder Undervisning i vadehavsfugle for lokale, så vi 
kan genkende fugle på land og i luften. Fx via 
Facebook eller app eller i nyhedsbrev 

NPV 

Esbjerg Østerssafari - gratis østers - 
Nationalparkskibet samler østers 

NPV 

DN Samarbejdet med Vadehavets Formidler 
Forum fortsætter som en 
kommunikationsplatform og med 
koordinerende funktion hos nationalparken 

NPV 
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Esbjerg Erhvervsudvikling Udbrede kendskabet til NPV herunder bruge 
eksisterende platforme 

NPV 

4.04 Nationalparkskibet 
Bestyrelse Afvikle nationalparkskibet NPV 
DN Nationalparken skal afvikle driftsopgaver NPV 

4.05 Temamøder 
VFF Debatmøder med nationalparken som røst  NPV 
VFF Temamøder om kulturhistorie - med 

fremtidssigte, klimaforandringer, 
bølgebrydning, værfter, diger  

NPV 

4.06 Gennemføre undersøgelser sammen med borgere og turister 
Fanø Aktivere turister i at indsamle forskningsdata NPV 
VFF BIOBLITZ projekt i udvalgt området udvalgt af 

Nationalparken.  
NPV 

VFF Citizen science.  NPV 
Partnerdagen Elever der kommer til et formidlingssted 

introduceres til Beach Explorer, som så er 
data-registreringssted for både DK, D, NL.  

NPV 

Rådet Kortlægning af Vadehavets orkideer. NPV 
VFF Projekt m. skoleklasser som kan vende 

tilbage tælle og bestemme.   
NPV 

Esbjerg Registrering af fugleobservationer/dyr. Et 
sted man kan melde ind - se hvad andre har 
set koordineret med DOF  

NPV 

VFF Bioblitz, evt i samarbejde med 
lokalbefolkningen/jyske vestkysten 

NPV 

4.07 Understøtte forskning i relevante emner 
Tønder "Forstyrrelsesforskning" - øge viden om 

turismens påvirkning på naturen 
NPV 

VFF Forskning "generelt" fx Alger, muslinger, fisk 
sæler, østers  

NPV 

VFF Forskning: Støtte op om mere 
grundforskning om interaktive mellem fugle, 
bundlys, alger.  

NPV 

Esbjerg Forskning: Vedvarende energi fra tidevandet  NPV 
Esbjerg Forskningshjælp ønskes NPV 
VFF Forstyrrelser forskning værktøj til bæredygtig 

turisme  
NPV 

VFF Forstyrrelsesforskning - ifht. Lokalbefolkning, 
dyreliv, arkitektur/logistik/områdets brug  

NPV 

Partnerdagen Hvis man ikke ved, hvad der findes i 
Vadehavet - så er det svært at bevare det --> 
generel basis forskning i Vadehavet  

NPV 

Partnerdagen Undersøge de marine ressourcer (fx fisk) 
med henblik på at få fx flere gydende fisk i 
vadehavet (ændre mindstemål på fx 
skrubber)  

NPV 
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Esbjerg Undersøgelse af: Hvad kan området 
producere? Fx antal fugle/fuglereder 
(Reder/unger)  

NPV 

Esbjerg Undersøgelse af: Hvad kan området 
producere? Hvad kan naturen bære? --> Hvor 
går grænsen? Og formidling af denne?  

NPV 

4.08 Indsamle og formidle resultater af forskning  
Esbjerg Database for: Faglige videnspersoner  NPV 
Esbjerg Database for: Hvor vi finder viden --> 

strukturér menneskestrømmen --> og 
hvordan skal man opføre sig - 
guidelines/code of conduct  

NPV 

Partnerdagen Formidling/fortælling om diverse 
forskningsresultater (engfugleprojekt 
Mandø) på lægmands niveau  

NPV 

Esbjerg Lave ressourcebank af lokale folk der ved 
noget om specifikke emner, som kan 
kontaktes ved behov  

NPV 

Partnerdagen Mere bredde på forskningsdag  NPV 
VFF Også samarbejde med konkrete projekter 

mellem forskere og formidlere (nat/kul)  
NPV 

Esbjerg Skab interesse for igangværende forskning - 
til gymnasier og universiteter (opgaver) 

NPV 

4.09 Fortsat samarbejde om Mit Vadehav 
Partnerdagen Børn: Børnehav (lærer kursus i ”hvad er 

nationalparken”) 
NPV 

Partnerdagen børn: Forenkling af information til 
skoletjenester der følger folkeskolens delmål 
og slutmål  

NPV 

Partnerdagen Børn: Større accept af hinanden NPV 
Partnerdagen Børn: Tværfaglighed NPV 
Partnerdagen efterskolerne mere i spil  NPV 
Varde Formidling i naturfag i skolen  NPV 
Partnerdagen Husk afsæt penge til en undervisningspulje  NPV 
Partnerdagen Husk at spørge de unge og børn hvad de 

ønsker, gerne vil  
NPV 

VFF Kampagne (med nye virkemidler) for at øge 
kendskabet til mit vadehav 

NPV 

Tønder Lejrskole/udflugter/undervisning  NPV 
Tønder Læren om Vadehavet skal være en del af 

Vadehavet 
NPV 

Partnerdagen Læring om kulturarven i skolen NPV 
Partnerdagen Mit vadehav til ungdomsuddannelserne - 

forskningsbaseret undervisningsmateriale til 
ungdomsuddannelserne 

NPV 

Partnerdagen Nationalpark kanon, bhv, skoler, 
ungdomsuddannelser. Tilskud fra 
kommune/stat/nationalpark  

NPV 
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VFF Natursyn samfundsfaglig historisk indgang  NPV 
Esbjerg Netbaseret undervisning  NPV 
Partnerdagen Online platform --> undervisning og netværk 

mellem uddannelser, erhverv, 
kulturinstitutionerne og direkte forbindelse 
mellem forskning til uddannelse 

NPV 

VFF Samtale med institutionerne skoler og VFF NPV 
Tønder Skoleklasser med på vaden NPV 
VFF Sommerskoler? NPV 
Esbjerg Tilbyde undervisning og foredrag til andre 

steder i landet 
NPV 

Partnerdagen Tilpasning og udbygning af "mit Vadehav" m. 
kultur (historie) og emne/aktiviteter á la 
"clioonline.dk" fx 

NPV 

Bestyrelse Undervisningsmateriale der formidler de 
fælles træk der findes i DK/D/H  

NPV 

Esbjerg UV-materiale om Vadehavsnaturen og 
kultur-materiale findes! Skjult viden frem i 
lyset  

NPV 

Partnerdagen Videodokumentation med mennesker der 
har levet og boet i vadehavsområdet i flere 
generationer. Videoerne lægges på mit 
vadehav 

NPV 

4.10 Junior Ranger 
Partnerdagen Involvering af spejderkorps NPV 
VFF Junior borger. Lokaleguider fra samme 

aldersgruppe  
NPV 

Partnerdagen Junior rangers, danske spejdere - ungdom 
skal forstå, bevare, viden om nationalpark 

NPV 

4.11 Samarbejde med ungdomsuddannelserne 
Bestyrelse (Online) læringsmodeller om hele Vadehavet 

på ungdomsuddannelser - fx HTX, det 
almene gymnasium - DA, TY, ENG 
(hollandske)  

NPV 

VFF Erhvervsskolerne teknologi udvikling  NPV 
Varde Samarbejde med undervisningsstedet om 

"naturlinjer" --> fokus på natur --> aktivt 
kendskab --> evt. markedsføring 
linje/turisme --< praktisere med + forhold til 
natur  

NPV 

VFF Tankegang om TILBUD NPV 
VFF Udvikling af ungdomsuddannelsernes tilbud  NPV 
VFF ungdomsuddannelser  NPV 
VFF Vadehavseksempler. Fagområde intro --> 

Intromåneder aug., sep., okt. 
Gymnasietilbud. Science 

NPV 
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Indsatsområde 5: Lokalsamfund, erhverv og turisme 
Forslagsstiller Ide/forslag i kort form Geografi 

5.01 Oprette et korps af frivillige 
Tønder Frivillige lokale "grå guld'ere" som formidlere 

af kultur/natur  
NPV 

Fanø Inddrage lokalsamfundets frivillige 
ressourcer  

NPV 

VFF NP kan forestå et frivilligkorps og ledsager til 
sårbare mennesker og ældre med særlige 
behov  

NPV 

Esbjerg Opslag annonce: Hvem vil være naturguides? 
(Legolands-modellen) ansøgning, samtale, 
optagelse, uddannelse  

NPV 

5.02 Fundraising 
Esbjerg Ejerskabsprojekt - køb en sæl - køb en 

viberede (a la køb et træ/ged)  
NPV 

Partnerdagen Virksomhedssponsorater af dyr, steder, 
bygninger mm af vadehavskarakter 

NPV 

5.03 Samarbejde med erhvervslivet 
Esbjerg Få aktiveret de unge! NPV 
Esbjerg Kontinuerlig påvirkning af HR-Afdelinger i de 

største virksomheder, så de bruger NPV som 
argument i ansættelse  

NPV 

Varde Samarbejde mellem de forskellige instanser - 
lokalsamfund, erhverv, turisme  

NPV 

Bestyrelse Identificer virksomheder, eksempelvis norske 
Hydro og ECCO, der målrettet arbejder med 
bæredygtighed (og FNs bæredygtighedsmål) 
i deres produktudvikling, 
innovationsprocesser, til at indgå i NPVs 
udvikling, fælles projekter.  

NPV 

5.04 Fortsætte partnerprogrammet 
Bestyrelse "Udpegning" af lokale "bindeled" mellem 

erhvervsdrivende og NPV der kan sikre 
vidensdeling og aktiviteter  

NPV 

Partnerdagen Bedre kendskab og samarbejde blandt 
partnere 

NPV 

Partnerdagen Erhvervsfolk netværk. Støtte hinanden, finde 
på noget at lave i off-season osv.  

NPV 

VFF Etabler bindeled mellem NPV og de lokale 
erhvervsdrivende. Nødvendigt!  

NPV 

Fanø Fokus på samarbejde mellem 
erhvervsdrivende --> vi skal bruge hinanden -
-> udnytte hinandens ressourcer  

NPV 

Tønder Gode spisesteder som folk kører efter/langt NPV 
Partnerdagen Hjælp til rekruttering af personale til NPV 
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området "bosætningskoordinator" 
Partnerdagen Incoming turisme - nogle man som 

(udenlandsk) bureau kan henvende sig til. En 
kommerciel partner, som sikrer at NP 
kommer ud - fx i et partnerskab ml. partnere 
--> agenter med viden om NP/Vadehavet 

NPV 

Tønder Inddrage de lokale virksomheders netværk  NPV 
Partnerdagen Inkluder turistorganisationer i partnerskab  NPV 
Tønder Kunsthåndværker som partnerskab til NVH NPV 
Tønder Kunstner som partner til NVH (Kunstrunden) NPV 
Fanø Lokalt udviklingsforum, forum for udveksling 

af ideer og initiativer med udvikling af NP 
som formål ↓ 

NPV 

Partnerdagen Netværksmøder på tværs af brancher NPV 
Partnerdagen Samarbejde mellem lokale beboere. Turisme 

og erhverv er delvis etableret  
NPV 

Tønder Selektiv ift. partnere for at signalere kvalitet NPV 
Partnerdagen Støtte/faciliteter "erhvervs" kurser for små 

firmaer (formidling, fødevarer/andet)  
NPV 

Partnerdagen Understøtte partnerskaber ml. partnere 
mhp. At udbrede adgangen til (lokale) 
mindre/specialvirksomheder - lokale 
fødevarer, produkter, restauranter, picnic 
mv.  

NPV 

VFF Viden om lokale leverandører. Kvalitet. 
Åbenhed.  

NPV 

VFF Videreudvikle partnerprogram  NPV 
Varde Videreudvikle partnerskabs konceptet NPV 
DN Nationalparken skal ikke bruge ressourcer på 

at udvikle partnerprogrammet 
NPV 

Esbjerg Erhvervsudvikling Understøtte en udvikling til gavn for det 
lokale erhvervsliv 

NPV 

5.05 Nationalparkambassadører 
Fanø Alle borgere bør formidle adkomst til 

herlighederne  
NPV 

Tønder Uddanne "ambassadørerne" bedre NPV 
Esbjerg Vadehavsambassadører skal tænkes ind i 

formidlingssammenhæng + et sted vi kan 
hente viden  

NPV 

5.06 Efteruddanne formidlere 
VFF Fortsat fokus på faglig kompetenceudvikling 

blandt formidlere inkl. private 
NPV 

5.07 Aktiviteter for fødevarepartnere 
VFF Indsats gode spisesteder, gode kokke, mad 

m. NPV inspiration  
NPV 

VFF NPV skal ansætte en gastro-konsulent til at 
etablere partnerskaber mellem x antal 

NPV 
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udsalgssteder og lokale råvare producenter  
VFF Efter østersbølgen har lagt sig --> sæler  NPV 

5.08 Uddannelsessteder som partnere 
Bestyrelse Forslag til nye partnere; Design højskole i 

Højer, design efterskolen, 
uddannelsesinstitutioner i 
Vadehavskommunerne --> formål flere 
ambassadører  

NPV 

5.09 Støtte til ildsjæle 
Partnerdagen Den enkelte skal motiveres til at søge fonde  NPV 
VFF Støtte lokale initiativer gennem at lave 

"fødselshjælp" til foreninger, laug og 
sammenstiftninger mv., som har lyst til at 
oprette bevaringsforeninger, aktive pleje… 
levende historiske aktiviteter. Det kunne 
være ERFA-grupper, materialer til at komme i 
gang  

NPV 

Fanø Støtte til lokale kulturforeninger 
(Fanikkerdagen, svenskerbroen, Fanø 
Museum)  

NPV 

Fanø Støtte til www.mitfanoe.dk  NPV 

5.10 Udvikle nationalparkprodukter 
Partnerdagen Samlet afsætningskode vedrørende østers 

prøveudtagninger  
NPV 

Esbjerg Østers selvpluk (kompas)  NPV 
Esbjerg "Køb" af marskområde - får - egnet til 

området 
NPV 

Tønder Kendis - madmennesker på besøg fx Thomas 
Rode, Hugh Fearnly - Whittingstal, Claus 
Meyer, Thomas Laursen - wildfooding 

NPV 

Varde Lokal "dyrket" madkulturen  NPV 
Tønder Lokale fødevarer - jord-til-bord processen - 

giver turister og skolebørn (lokale og fra 
storby) mulighed for at følge og opleve --> 
skaber ambassadører 

NPV 

Bestyrelse Produktion af Nationalparkfødevarer - NPV 
eller Danmarks Nationalparker  

NPV 

Tønder Specialprodukter, historie bag, græssende 
dyr, forsøg med græsningslaug 

NPV 

Tønder Transportabel street food med lokale råvarer 
og lokale restauranter i forbindelse med 
forskellige events, Lakolk Fanø festival osv.  

NPV 

VFF Udvikle distributionsorganisation for 
bæredygtige produkter fra NPV  

NPV 

Tønder Økologi skal fremmes, næringstilførsel skal 
reduceres.  

NPV 

Email Dyrke østers som lokal superfood og NPV 
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distribuere til resten af landet fx via 
Madsamling.dk 

Partnerdagen Bæredygtigt byggeri/lokale materialer - 
kontor, overnatning, privat, offentlige --> 
håndværkere, kommuner, arkitekter, 
lokalbefolkningen  

NPV 

Tønder Der skal produceres kvalitetsprodukter NPV 

5.11 Udvikle lejrskolekonceptet 
Tønder Bygning af camp/overnatning/shelters for 

skoler  
NPV 

Partnerdagen Børn: Lejrskole (formidling inden og under) 
kultur - natur  

NPV 

Tønder Etablere samarbejde med Arlas madskole i 
Højer  

NPV 

Partnerdagen Involvering af de unge mennesker: Lejrskoler 
- afsætte penge fra staten og forståelse for 
bevarelse af nationalparken  

NPV 

VFF Lejrskoleprojekt skal landes NPV 
Varde Ideen bag naturcentret på Borchs Gaard (i 

Kolding) --> undervisning /lejrskole /ophold 
og bevægelse i naturen, bør gennemføres 
evt. i andet regi  

NPV 

Esbjerg Lejrskoleophold med designaktiviteter NPV 
Esbjerg Materialer til lejrskoler  NPV 
Fanø Styrkelse af lejrskoler NPV 

5.12 Åbne for erhvervsfiskeri 
Esbjerg Erhvervsmæssig opfiskning af alle østers  NPV 
Email Genoptage bankedyrkning af blåmuslinger 

nord for Rømø Havn 
NPV 

E Åbne for at der kan søges om tilladelse til 
drivgarnsfiskeri 

NPV 

Indkommet for sent 26/3-18 kl. 12.13 Åbne for mulighed for bankedyrkning af 
blåmusling for at bekæmpe stillehavsøsters 

NPV 

5.13 Udvikle landbrugserhvervet 
Tønder Besøgslandbrug  NPV 
Tønder Invitere turister/lokale på jagt - landbrug NPV 
Tønder Landbruget bør ikke stækkes! Det skal være 

autentisk  
NPV 

Tønder Økologi er fremtiden  NPV 

5.14 Udvikle turismeerhvervet 
Fanø Destinationsudvikling i samme retning for: 

NPV kommune ….  
NPV 

Partnerdagen Formidling af af- og bevanding fra rundtur 
nord og syd for grænsen med bus  

NPV 

Esbjerg Kommunikations imellem aktører til 
turister/besøgende  

NPV 

Partnerdagen Lystfiskeri - turisme: undersøgelse af NPV 
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mulighederne, nem adgang til 
dagskort/periodekort på de/eng  

Varde Nationalparken skal understøtte turist-
organisationer  

NPV 

Tønder Spredning af sæsonen  NPV 
Varde Turisme: Ho - porten til Nationalpark 

Vadehavet   
NPV 

VFF Udvikle 10 bæredygtige råd til turismen i NP 
V 

NPV 

DN Nationalparken skal arbejde med vistitor 
management for at sikre en bæredygtig 
udvikling og dette skal være på plads inden 
der tiltrækkes flere besøgende 

NPV 

Fanø Lokale borgere skal gøres opmærksom på at 
øen dør uden turister 

Fanø 

Tønder Bedre markedsføring for de forskellige 
attraktioner i området  

NPV 

Partnerdagen Bæredygtig transport til seværdigheder (sort 
sol - Højer, Mandø, Skallingen) 

NPV 

Tønder Gerne pengestærke turister  NPV 
Partnerdagen Krydstogtskibe til Esbjerg med infrastruktur 

til den øvrige del af Nationalparken 
NPV 

Tønder Lokale busruter til både lokale og turister  NPV 
Bestyrelse Målrettet indsats overfor kinesiske turister. 

Fokus på bæredygtighed og sikkerhed  
NPV 

Email Overvej hvor mange turister Sønderho kan 
bære 

NPV 

Partnerdagen Samarbejde omkring 
branding/markedsføring med 
omkringliggende turistorganisationer, 
kommuner, turist-resorts (Lalandia, Lego) 

NPV 

Fanø Til turisme: styr på deres hundelorte  NPV 
Fanø Tilbud til turisterne skal helst være åbne.  NPV 
Tønder Turisme - OBS på at "bruge penge" - 

potentialet hos turister 
NPV 

Fanø Turisterne kommer kun hvis der er lokale. 
Fokus på hvilken slags turister vi ønsker.  

NPV 

Email Turistsejads på Vidåen fra Højer til Rudbøl NPV 
Tønder Udnytte flyrute fra Kina til Billund til at få 

disse turister på besøg i området  
NPV 

Fanø Udviklingsforum kunne også være stedet 
hvor samarbejde og koordinering fx af NPV's 
turismearbejde med fx kommunernes 
turismestrategier  

NPV 

Partnerdagen Undgå bilturisme  NPV 
Fanø Vi skal have turisterne til at bruge flere 

penge  
NPV 

5.15 Udvikle pakketilbud til turister 
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Tønder Kombinere oplevelser som: Vadehavscentret, 
Tirpitz, Vadehavsøer, Zeppelinmuseum 
sammen med naturoplevelser i vadehavet 

NPV 

Partnerdagen Nationalpark pas (se ø pas)  NPV 
Tønder Pakkeløsninger: Fx oplevelser + spisning + 

ophold 
NPV 

Tønder Turisme - fx Cafeer: Køb en cafe latte i 
Tønder og få en ekstra billigt i Højer 

NPV 

Partnerdagen Vadehavs pas (se ø pas) NPV 
Fanø Øhop pakkerejser  NPV 
Partnerdagen Ø-hop: Fanø - Mandø - Rømø. Ø-pas ala 

Mandø  
NPV 

Tønder Bondegårdsferie  NPV 
Tønder Turisme - tilbud om overnatning, mad, cafeer 

--> ud i mobile enheder, isvogne overalt  
NPV 

5.16 Trafikale forhold 
Email Gøre Sønderho bilfrit som Nyord ved Møn Fanø 
Email Genåbne for kørsel fra Lakolk til 

Sønderstrand 
Tønder 

5.17 Borgerinddragelse 
Esbjerg Bedre dialog ned til lokale foreninger  NPV 
Partnerdagen Bedre information fra lokal befolkning til 

nationalparker  
NPV 

Partnerdagen Bevar det store fællesskab omkring 
Nationalpark Vadehavet 

NPV 

Tønder De lokale skal anerkende NPV inden vi kan 
videreformidle  

NPV 

Tønder Find ja hatten - de lokale skal vise vores 
entusiasme for at videre formidle  

NPV 

Partnerdagen Historier fra lokalbefolkningen til formidling NPV 
Tønder Levendegørelse af livet i NPV NPV 
Partnerdagen Lokalbefolkningens ejerskabsfølelse skal 

stige 
NPV 

VFF Lokalråd/foreninger som indgangsvinkel NPV 
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Indsatsområde 6: Trilateralt Vadehavssamarbejde 
og verdensarv 
Forslagsstiller Ide/forslag i kort form Geografi 

6.01 Forslag til det eksisterende samarbejde 
Fanø Det er verdensarven der er vigtig. Kommunerne og NP skal 

sammen sikre det ministerielle fokus.  
NPV 

Varde En fælles verdensarvsstrategi på tværs af de tre vadehavslande NPV 
Fanø Er det nødvendigt at vi kender til det trilaterale samarbejde 

(det er bare en administrativ konstruktion)! 
NPV 

Fanø Gør det trilaterale samarbejde bare alting så meget tungere?  NPV 
Esbjerg Hold fast i vidensdeling  NPV 
VFF Udvikle UNESCO samarbejdet og vadehavet trilateralt  NPV 
VFF Definere kriterier for vadehavsrelevans  NPV 
Partnerdagen Info på DK, d og NL + GB NPV 
Fanø Når der vedtages noget i de trilaterale konferencer så skal det 

også følges op med handling  
NPV 

Varde Sikre at det trilaterale samarbejde har gensidig forståelse for 
deres ligheder og forskelligheder: Organisation, 
magt/beføjelser, kommunikation -> sikre omverdenen ikke har 
forkerte forventninger  

NPV 

Fanø Sørge for at den forskning som aftales også gennemføres  NPV 
Rådet Vadehavsplanen/deklarationerne skal implementeres. Skal 

tages alvorligt på dansk jord. Ressourcerne skal være der og 
anvendes! Vigtigt, at Danmark gør sig gældende. Overvågning. 
Og anvendelse af resultaterne. 

NPV 

6.02 Samarbejde om forskning 
Partnerdagen Al forskning skal vidensdeles trilateralt NPV 
Rådet Fakta hvad er forstyrrelse overfor Vadehavets natur. NPV 
VFF Forskningsresultater for hele Vadehavet  NPV 
VFF Nationalparken kunne medvirke til at samle viden om 

forskningsprojekter og udveksle viden og erfaringer  
NPV 

VFF På forskerniveau kunne vi have gavn af samarbejdet ex 
tællinger i trilateralt samarbejde  

NPV 

6.03 IWSS 
Partnerdagen Formidlings-/undervisningsmateriale til folkeskolen på dansk, 

tysk, engelsk - fortællinger om fælles kultur  
NPV 

Bestyrelse Medvirke til formidlingsprojekter og undervisningsmateriale 
der fortæller om de fællestræk der er mellem nord og syd - og 
om forskellighederne + om baggrundende derfor  

NPV 

VFF Oversætte og tilpasse relevante IWSS opgaver til mit vadehav NPV 
Tønder Skolearbejde i "hinandens" lande/Vadehavsområder --> kick-

off v/ børnene /eleverne byg grundlaget for kendskab 
NPV 

Tønder Skolesamarbejde omkring lejrskoler  NPV 
Rådet Tilbyde skoler og andre universiteter at indgå i samarbejde om 

Nationalpark Vadehavet. De kunne blive UNESCO-skoler. 
NPV 
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Gerne i samarbejde mellem skoler i DK, Tyskland og Holland. 
Partnerdagen Tvær-nationalt-kulturalt-samarbejde - fagligt NPV 
VFF Udbygning af IWSS samarbejdet NPV 
Partnerdagen Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser vedr. det 

trilaterale vadehav 
NPV 

Esbjerg Arbejd for øget kendskab… i lokalbefolkningen NPV 
Fanø Formidling af verdensarven som brand - hvem er vi i kategori 

med - styrkes og fastholdes og det skal være vedvarende 
branding  

NPV 

Partnerdagen Samarbejde om traditionelle historiske skibe (everter) fx træf 
for skibene 

NPV 

Fanø Sammenkædning mellem de forskellige lande NPV 
Esbjerg Støt den lokale forankring "globalt"  NPV 
Varde Udvekslingsophold for studerende på i naturrelaterede 

uddannelser på tværs/bytte mellem landende 
NPV 

Fanø Vidensudveksling konkrete ideer NPV 
Varde Venskabsbyer eller øer  NPV 
Bestyrelse Arbejde for trilateralt fundraising  NPV 

6.05 Nye projekter - natur 
Fanø Affald fra skibsfart og fiskeri skal mindskes gennem IMO og 

trilaterale aftaler  
NPV 

Esbjerg Erhvervs opfiskning af østers. Danmark, Holland, Tyskland  NPV 
Tønder Hvad er "the Northatlantic Flightroute"?  NPV 
Partnerdagen Ideudveksling af gode yngleforhold for engfugle blandt fx 

landmænd på tværs af grænser 
NPV 

Tønder Kendskab af Flightroute Northatlantic  NPV 
Tønder Samarbejde om kunst fx "havfald" --> udvid det gode 

eksempel 
NPV 

Bestyrelse Styrk og støt arbejdet i aewa-regi vedr. en trilateral 
gåseforvaltningsplan  

NPV 

Partnerdagen Verdensarv klar definition på naturvidenskabelig basis  NPV 
Fanø Vi bør samarbejde trilateralt om at regulere sælerne (altså 

udover den naturlige regulering)  
NPV 

DN Nye projekter bør have fokus på natur og biodiversitet NPV 

6.06 Nye projekter - kultur 
Partnerdagen Fælles kulturarvsformidling på tværs af grænser  NPV 
Tønder Kulturhistorie - restaurering, bevaring - det levede liv - 

formidling 
NPV 

Partnerdagen Trilateral kulturguide NPV 
Partnerdagen Trilateral kunster konference/messe  NPV 

6.07 Nye projekter - friluftsliv 
Partnerdagen Code of conduct mht fx ynglende fugle, affald, hunde, surfing 

mm. Ens på tværs af grænser  
NPV 

Partnerdagen Code of conduct: et regelsæt som trilateralt er 
sammenligneligt  

NPV 

Partnerdagen Maritim aktivitets guide  NPV 
Fanø Også udvikling på klubbasis (Danseklubben, sejlklub, fodbold NPV 
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osv)  
Partnerdagen primitive overnatningsmuligheder for søsportsaktiviteter m.m. 

ruter, ø hop fx 
NPV 

Partnerdagen Samlet lystfiskerguide  NPV 
Fanø Vadehavsregatta event  NPV 
Tønder Vandreture i grupper med guide både - nl, dk, de  NPV 

6.08 Nye projekter - formidling 
Tønder Formidling der viser kultur/naturmæssigt 

grænseoverskridende samarbejde 
NPV 

Partnerdagen Hvert 3 år en trilateral formidlingskonference  NPV 
Partnerdagen Temadag(e … set trilateralt: Hvalfangst, fliserne (byggestil, 

handel mv)  
NPV 

Partnerdagen Trilateral naturguide og kulturguide NPV 
Varde Tværgående (DK, NL, D) nationalpark magasin  NPV 
Varde Vadehavs opskriftsbog - madkultur for alle på tværs af de 3 

lande i området, hele vadehavet  
NPV 

VFF Verdensmål ved vadehavet - et konkret app projekt der via 17 
poster langs vadehavet sætter fokus både på vadehavet og på 
FN'S 17 verdensmål - skolebørn viser deres forståelse af 
verdensmål - forskellige kreative udtryk, på dansk engelsk og 
tysk   

NPV 

VFF Lav formidlingsmateriale der i højere grad formidler det 
særlige ved, at vadehavet er så stort og deles ml. 3 lande. Hvad 
betyder det egentligt? 

NPV 

Tønder Busture med turister og lokale beboere også på tværs af 
grænsen  

NPV 

Fanø Fælles markedsføring af varer fra Vadehavet NPV 
Partnerdagen Gensidig udveksling af ideer/projekter osv. Over grænsen 

mellem DK og D. Det lokale erhvervsliv er uden grænse  
NPV 

Fanø Gøre bæredygtig turisme mere konkret NPV 
Tønder Køreture med veteranbiler langs kysten og henover grænsen  NPV 
Varde Samarbejde om guidet turisme på tværs af grænser evt. 

sammen med turarrangør  
NPV 

Rådet Strategi for at understøtte udvikling af bæredygtig turisme.  NPV 
Tønder Trilaterale produktioner national/regionalt NPV 
Partnerdagen Trilateralt ø hop NPV 
Partnerdagen Unesco arv hop  NPV 
Tønder Ø-hop i nationalparken: Fanø - Mandø - Rømø - Sylt - Föhr - 

Amrum  
NPV 

6.10 Deltage i nye samarbejder 
VFF Flere besøg af hollandske og tyske partnere, forskere og andre 

ligesindede  
NPV 

Bestyrelse Faciliter trilateralt samarbejde mellem mangler NGO'er  NPV 
Fanø Mere lokalt samarbejde  NPV 
Tønder Udvide samarbejdet så det bliver/fremstår som en europæisk 

organisation 
NPV 

Varde Vadehavets befolkning har mere tilfælles med hinanden end NPV 
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andre indland landsmænd - (gen) find fælles identiet skab 
samlingspunkter og aktiviteter  

Fanø Venskabsøer  NPV 

6.11 Nye samarbejde - kultur 
Fanø Kulturhistorisk-forum - kortlægning af museer, foreninger, 

kontaktpersoner og gøre det nemt at finde 
samarbejdspartnere på tværs af grænser 

NPV 

6.12 Nye samarbejde - friluftsliv 
Varde Evt. samarbejde om strandflag (alt. Til blå flag) --> ok med 

hund, ok med bil på udvalgte strækninger + info på alle 3 sprog 
om regler  

NPV 

Rådet Indtænke det trilaterale samarbejde mellem bådklubberne 
"Trilaterial Wadden Sea Sailor Association" TWSSA 

NPV 

6.13 Nye samarbejde - formidling 
VFF Større vidensudveksling mellem de 3 lande til formidlere evt. 

formidlingskonference  
NPV 

VFF Venskabsklasser i de 3 lande fx et skoleforløb hvo der bliver 
samlet plastik/affald hver fredag i maj og sammenligne 
trilateralt. Fx oprette en database over interesserede 
lærer/klasser og pare dem landene imellem  

NPV 

6.14 Vadehavsforum 
Bestyrelse Aktivering af WSFs baselinemålinger af bæredygtig udvikling i 

hele det trilaterale område  
NPV 

Bestyrelse Brug WSF som facilitator i trilaterale borgerinddragende 
projekter  

NPV 

Esbjerg Indflydelse --> for lokalbefolkning kræver at Nationalpark 
området styrkes med opbakning af lokalforeninger  

NPV 

Esbjerg Støt det trilaterale Vadehavsforum  NPV 
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Øvrige forslag 
Forslagsstiller Ide/forslag i kort form Geografi 

9.01 Bæredygtig udvikling som tværgående indsats 
Esbjerg Balance med naturen i fokus  NPV 
Tønder Bæredygtig turisme --> fokus på bæredygtighed generelt, fx 

økologisk fødevareproduktion 
NPV 

Bestyrelse Bæredygtig'/vigtigst natur. Visitormanagement/code of 
conduct skal opprioriteres og være på plads inden nye 
projekter søsættes, vigtigt for at leve op til målsætning 7 om 
sårbar natur  

NPV 

VFF Bæredygtigt brug af nationalparken  NPV 
Bestyrelse Klima/CO2 neutral NPV - godt for natur, mennesker, til brug i 

turismebranding. FNs 2030 bæredygtighedsmål.  
NPV 

Bestyrelse Styrkelse af naturværdier Indsatsområde 1 skal vægtes meget 
højere. Alle projekter i 5 andre indsatsområder skal 
sandsynliggøre positiv natureffekt  

NPV 

Bestyrelse Vi skal kunne vise, at alle de tiltag/projekter vi laver/støtter 
bidrager til at styrke naturværdier og projekter der ikke gør er 
no go  

NPV 

DN Prioriter arbejdet med at beskytte naturværdierne for at leve 
op til vision, mission og formål 

NPV 

DN Planen skal være med til at sikre en bæredygtig udvikling af 
nationalparken 

NPV 

DN Indsatsområde 1 skal tildeles minimum 40% af ressourcerne NPV 

9.02 Forslag vedr. lovgivning 
Tønder Passe på at der ikke kommer for mange restriktioner for 

lokalbefolkningen og erhvervslivet. Især fra organisationer som 
FOG, Natura2000 og andre  

NPV 

Partnerdagen Revurdering af reservat grænser --> dynamiske reservat 
grænser (fx sæl-reservat på koresand hvor sælerne ligger 
udenfor)  

NPV 

DN Der laves en bufferzone øst for nationalparken, hvor der kun 
kan planlægges for og meddeles tilladelse til aktiviteter, der 
ikke påvirker nationalparken negativt. 

NPV 

9.03 Nationalparkens afgræsning 
Bestyrelse Udvidelse af NPV til Hovedvej 11  NPV 

9.04 Sammensætning a nationalparkrådet 
Fanø De 12 borgerrepræsentanter skal være på valg - og info om 

hvordan man stiller op  
NPV 

Bestyrelse KOP skal være repræsenteret i NPR eller NPB  NPV 

9.05 Nationalparkens bestyrelse får egen politisk stemme 
VFF OBS på synlighed med politisk røst a la Marco Brodes 

debatindlæg ang. Fuglesagen. Argumenter som Nationalpark 
MEN træd - selvfølgelig - varsomt..  

NPV 

DN Bestyrelsen skal have en selvstændig politisk holdning til fx NPV 
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reduktion af Natura2000 og udbygning af Esbjerg Havn. 
DN Nationalparken og verdensarven er skrevet ind i Esbjergs 

Kommuneplan. DN Esbjerg opfordrer nationalparkens 
bestyrelse til at indgive høringssvar når der er projekter, der er 
i modstrid med intentionerne bag nationalparken 

NPV 

Fanø Uddanne øens byrødder i Vadehavet Fanø 

9.06 Andet 
Esbjerg Vi mangler opbakning fra Esbjerg Kommune i forhold til 

bortskaffelse af et nedbrydningsmateriale som smides i 
naturen, asbest mv.  

Esbjerg 

Esbjerg Knap så lange tilmeldingsfrister  NPV 

9.07 Udsagn som ikke giver mening i sammenhængen 
Varde Langli er forbeholdt Naturstyrelsen  NPV 
Partnerdagen Skal den være mere a la Sønderside  NPV 
Varde Der skal være nem tilgang NPV 
Partnerdagen Fugle og dyr vender sig til menneskeføden  NPV 
VFF Husk at som man råber i skoven får man svar..  NPV 
Fanø Kvalitet frem for kvantitet  NPV 
Varde Organiserede aktiviteter lykkes bedst, organiser mere + udbyde  NPV 
Esbjerg Som iagttager glemmer vi nogle gange hvad det er vi bliver 

fascineret af…  
NPV 

Varde Udbrede kendskabet på området  NPV 
Tønder Woffer NPV 
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Tværgående indsats: kommunikation 
Forslagsstiller Ide/forslag i kort form Geografi 

7.01 Hjemmesiden 
Esbjerg Database for: Direkte tilgang til viden om tidevandet 

(tidevandskurve)  
NPV 

VFF Info platform om gode Apps med ex cykelruter  NPV 
Esbjerg Links til andre frilugtshjemmesider  NPV 
Esbjerg Lokations formidling: Formidling af viden om andre dele 

af Nationalpark Vadehavet (inspirere til videre interesse 
når interessen til naturen alle er vist)  

NPV 

Varde Nye formidlingsteknologier, mere mobilteknik NPV 
VFF Portal: Historisk atlas (findes)  NPV 
Partnerdagen Synlighed via søgemaskiner fx google - passerer man 

vadehavsskiltet får man en sms, hvor der er et link til en 
søgemaskine hvor man kan finde mere om vadehavet 

NPV 

7.02 Nationalparkmagasinet 
Email De flotte kataloger der bliver lavet skal være mere 

forbrugervenlige. Noget for børn - madopskrifter - 
opgave. 

NPV 

Partnerdagen Oplysningsmateriale lægges udenfor vadehavsområdet  NPV 
Esbjerg Send magasinet i stort antal til områdets største 

virksomheder 
NPV 

Varde Formidling af Marbækområdet i Nationalparkmagasinet Esbjerg 

7.03 Brug af TV, radio og film 
Tønder Drama/film NPV 
Tønder Fremme udbredningen af dyrefilm her fra området til 

resten af landet på national tv - gerne også udbrede det 
til Holland og Tyskland  

NPV 

Tønder Tv-udsendelser om UNESCO steder i Danmark --> 
historien om verdensarven 

NPV 

Varde Vi skal bruge lokal radio/tv med formidlere, 
Esbjerg/Varde/Ribe tv stationer  

NPV 

7.04 NPVs kommunikation med omverden 
Fanø Kommunikation skal "et trin ned" - gør tingene mere 

simple. Det skal være lettere at gå til NP  
NPV 
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Tværgående indsats: evaluering 
Forslagsstiller Ide/forslag i kort form Geografi 

8.01 Forslag til monitorering 
Email Forslag til overvågningsprogram vedr. fritidsaktiviteter  NPV 
 Før og efter naturindsatsen moniteres i samarbejde med 

myndigheden. Der skal screenes inden indsats 
NPV 

Bestyrelse Monitorering: Vi skal finde en metode, der viser hvordan 
NPV bidrager positivt til at styrke natur-værdier  

NPV 

DOF Monitorere effekten af helårsgræsning, som der mangler 
viden om 

NPV 

DN Projekternes positive og negative effekt på naturen skal 
monitoreres 

NPV 

DN Mandøprojektet og Tøndermarsk Initiativet bruges som 
læringsmiljøer for monitorering af naturindsatsen 

NPV 

Varde Bedre dokumentering på effekterne  NPV 
Email Monitorere effekt af naturprojekterne NPV 
Email Overvåge og rense for forurening med colibakterier Esbjerg 
 

 

 


