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Vision 

 
 

Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående 

marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. 

Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil 

mellem natur og mennesker. 
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Forord 

 
 
Årsrapport 2010-12 for Nationalpark Vadehavet dækker perioden fra indvielsen den 16. oktober 
2010 frem til udløbet af etableringsfasen den 31. december 2012. Rapporten redegør for 
oprettelsen nationalparkfonden og de væsentligste resultater opnået i perioden. Der redegøres 
endvidere for etablering af de fysiske rammer for nationalparkens sekretariat på Tønnisgaard på 
Rømø. Endvidere gennemgås processen med udarbejdelse af Nationalparkplan Vadehavet 2013-
18, som blev endelig vedtaget den 5. december 2012. Endelig giver rapporten en kort oversigt 
over de projektaktiviteter, der er indledt i perioden.  
 
I perioden fra oktober 2010 frem til ansættelse af sekretariatsleder Thomas Holst Christensen blev 
sekretariatsbetjeningen varetaget af Naturstyrelsen, Vadehavet. Der foreligger ikke en separat 
rapport fra denne periode, og de væsentligste resultater fra denne periode er følgelig også 
indeholdt i denne rapport. 
 
 
 

Resumé 

 
Nationalpark Vadehavet blev indviet den 16. oktober 2010 og har frem til udgangen af 2012 
gennemført en etableringsfase med særligt fokus på nedsættelse af Nationalparkbestyrelse og – 
råd, etablering af et sekretariat og vedtagelse af en nationalparkplan for 2013-18 i henhold til 
bestemmelserne i Nationalparkloven. 
 
Udover ovenstående faste opgaver har Nationalpark Vadehavet støttet, gennemført eller startet 
en række konkrete udviklingsprojekter, som kort er beskrevet i nærværende rapport. 
 
Nationalparken har haft et samlet budget for perioden på 6 millioner kr., hvoraf knap 4,6 mill. kr er 
brugt. 
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Rammer for nationalparkfonden 

 
Nationalparkfond Vadehavet er oprettet som selvstændig fond under Miljøministeriet i henhold til 
Lov om Nationalparker (Lov nr. 533 af 6. juni 2007) og Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet 
(Bekendtgørelse nr. 1159 af 30. september 2010).  Naturstyrelsen fører på vegne af 
Miljøministeren tilsyn med fonden, og der er indgået en samarbejdsaftale mellem bestyrelsen for 
Nationalpark Vadehavet og Naturstyrelsen om administrativ bistand (Samarbejdsaftale af 12. april 
2011). 
 
Ifølge ovennævnte bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet har nationalparkfonden til formål 
at etablere og udvikle Nationalpark Vadehavet og herunder: 
 

1. bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for 
de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskenge og 
øvrige kystnære naturarealer, 

2. bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab, 
3. bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier, 
4. styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv i 

vadehavslandskabet, 
5. styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets 

værdier, 
6. understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt 

for beskyttelsesinteresserne, og således at der fortsat kan drives og udvikles landbrug og 
fiskeri  

7. bidrage til en koordineret udvikling af det dansk-tysk-nederlandske vadehavsområde. 
 
Der gælder endvidere følgende målsætninger for nationalparkens udvikling: 
 

Ved udviklingen af Nationalpark Vadehavet, som skal ske under hensyntagen til den lokale 
befolknings sikkerhed, skal følgende overordnede målsætninger lægges til grund: 
 
1. De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, 

højsander, åmundinger, marsk- og strandenge, forstrande og klitter skal bevares og deres 
kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, 
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. 

2. 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. 

3. 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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4. 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. 

5. Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes. 
6. Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde 

med lokalbefolkningen, turisterhvervet og områdes formidlingsinstitutioner. 
7. Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse gennem formidling 

og planlægning af zoner, stiforløb m.v. 
8. 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 servicefunktioner 
og faciliteter. 

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

10. Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne. 
11. Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. 
12. Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres. 

 

Organisation 

 

Nationalparkbestyrelsen 

Nationalparken er ledet af en bestyrelse på 15 medlemmer udpeget af miljøministeren. 
Formanden for nationalparkfondens bestyrelse er Bent Poulsen, der blev udnævnt af Miljøminister 
Karen Ellemann i oktober 2010. De øvrige 14 medlemmer af bestyrelsen er udpeget efter 
indstilling fra følgende organisationer/institutioner (i henhold til NST-notat af 1. oktober 2010): 
 

• Varde Kommune 
• Esbjerg Kommune 
• Fanø Kommune 
• Tønder Kommune 
• Danmarks Naturfredningsforening 
• Friluftsrådet 
• Landbruget 
• Dansk Ornitologisk Forening 
• Danmarks Jægerforbund 
• Danmarks Sportsfiskerforening 
• Digelagene 
• Nationalparkrådet (2 medlemmer) 
• Naturstyrelsen 
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Bestyrelsen har den 13. april 2011 vedtaget en forretningsorden for bestyrelsens virke. 1. møde i 
bestyrelsen blev afholdt den 21. februar 2011, og der er frem til og med den 5. december 2012 
afholdt i alt 18 bestyrelsesmøder med hovedvægten i 2011 og starten af 2012. Indholdet på 
møderne fremgår af mødereferaterne, som er offentligt tilgængelige på Nationalpark Vadehavets 
hjemmeside. 
 

Nationalparkrådet 

Nationalparkbestyrelsen vedtog på deres møde den 18. maj 2011 en sammensætning af 
Nationalparkrådet med i alt 31 medlemmer. Samtidig blev der vedtaget en forretningsorden for 
Rådet og det første konstituerende møde blev holdt den 20. juni 2011. Konstituering af Rådet med 
hensyn til repræsentanter til Bestyrelsen var endeligt på plads i januar 2012.  
 
Rådets medlemmer er udpeget blandt følgende organisationer/institutioner: 
 
Danmarks Fiskeriforening  Sydvestjysk Udviklingsforum 

Dansk Botanisk Forening Vadehavets bådklubber 

Destination Sydvestjylland Vadehavets Formidlerforum 

DMU Vadehavskunsterne 

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Vadehavsprodukter (Nedlagt i 2012) 

GEUS Lokalområder: 

LAG  Skallingen, Ho og Oksbøl (1 medlem) 

LAG Fiskeri Varde Ådal (1 medlem) 

Lokalarkiverne Marbækområdet (1 medlem) 

Marsken omkring Sneum Å Fanø (2 medlemmer) 

Museerne  i Vadehavsområdet Ribe Marsken (2 medlemmer) 

Region Syddanmark Mandø (1 medlem) 

Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken Rømø (2 medlemmer) 

Det Rådgivende udvalg for Vadehavet Tøndermarsken (2 medlemmer) 

 
På baggrund af indstilling af 4 kandidater fra Nationalparkrådet udpegede Miljøministeren den 19. 
december 2011 de to medlemmer fra Rådet, som efterfølgende tiltrådte Bestyrelsen. 
 
Der er i alt afholdt 9 møder i Nationalparkrådet i perioden. Rådets diskussioner og anbefalinger 
fremgår af mødereferaterne, som er offentligt tilgængelige på Nationalpark Vadehavets 
hjemmeside. 
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Nationalparksekretariatet 

Naturstyrelsen varetog fra 16. oktober 2010 og frem til 31. august 2011 den fulde 
sekretariatsbetjening for nationalparken indenfor rammerne af samarbejdsaftalen mellem de to 
institutioner af 12. april 2011. 1. september 2011 tiltrådte sekretariatsleder Thomas Holst 
Christensen og 1. marts 2012 sekretær Alette Houman Dyhrfjeld.  
Hans Henning Hollænder har i perioden 3. september 2012 til 1. februar 2013 været ansat i 
studiepraktik fra Have- & Parkingeniøruddannelsen på Skovskolen. Endvidere har Nationalpark 
Vadehavet som led i fondens sociale ansvar og i samarbejde med relevante jobcentre været vært 
for tre praktikforløb á 4 ugers varighed for henholdsvis en kulturhistorisk medarbejder, en 
journalist og en webdesigner.  
 
Mary-Anna Wraae Larsen, der var i praktik som kulturhistorisk medarbejder, er efterfølgende 
ansat i en tidsbegrænset stilling på 6 måneder i perioden 5. november 2012 til 5. maj 2013. Mary-
Anna Wraae Larsen udarbejdede en kulturhistorisk oversigt med særlig fokus på den marine 
historie og Tønnisgaard. Brian Olsen, der var i praktik som webdesigner, er ligeledes ansat i en 
tidsbegrænset stilling á 6 måneders varighed fra 4. februar til 2. august 2013. Brian Olsen 
arbejdede med forslag til en ny teknisk platform for Nationalpark Vadehavets hjemmeside, som 
forhåbentlig også vil kunne danne baggrund for en ny fælles løsning for alle nationalparker.  
 
Den 20. december 2012 slog nationalparkfonden endvidere to stillinger som henholdsvis 
projektkonsulent og projekt- & formidlingskoordinator op. Stillingerne er besat fra henholdsvis 
den 1. marts og 1. maj 2013. 
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Fysiske rammer 

 
Nationalparkbestyrelsen drøftede på sit møde den 16. marts 2011 mulige placeringer af 
sekretariatet. Det blev vedtaget at indkalde konkrete forslag til placering og efterfølgende foretage 
et besøg på de udvalgte steder den 22. juni. På bestyrelsesmødet den 10. august diskuterede man 
7 mulige placeringer og vedtog at nationalparkens sekretariat skal have til huse på Tønnisgaard, 
Havnebyvej 30, 6792 Rømø.  
 
Udover perioden fra nationalparkens indvielse i oktober 2011 og frem til ansættelse af 
sekretariatslederen den 1. september 2011 stillede Naturstyrelsen Vadehavet kontorfaciliteter til 
rådighed for nationalparksekretariatet frem til indflytningen på Tønnisgaard primo april 2012. 
Lokalerne lejes af Naturcenter Tønnisgaard, som fortsat har til huse i en del af bygningen. 
 
Der er i forbindelse med indflytningen indgået en aftale med de 4 Vadehavskommuner om at stille 
kontorfaciliteter til rådighed for Kommunernes Vadehavssekretariat (1 medarbejder) på lejebasis. 
Endvidere stiller nationalparksekretariatet omkostningsfrit kontorfaciliteter til rådighed for den 
koordinerende funktion for Vadehavets Formidlerforum (1 medarbejder).  
 
Der er således opbygget et fagligt miljø på Tønnisgaard, som understøtter samarbejde og 
vidensdeling mellem flere aktører.  
 
Sekretariatet blev officielt indviet ved en åbent hus dag den 24. maj 2012. 
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Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 

 
Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 blev vedtaget endeligt af Nationalparkbestyrelsen den 5. 
december 2012. Forud var gået en proces med indkaldelse af ideer og forslag, workshop med Råd 
og Bestyrelse, udsendelse af høringsudkast og høringsmøder og mm. Nedenfor er kort 
gennemgået hovedforløbet i tilblivelsen af den endelige plan. 
 
4/4–26/6 - 2011 Idéfase med 

indkaldelse af ideer 
og forslag til indhold i 
nationalparkplan. 

Der blev afholdt 4 offentlige 
møder i perioden 14.-17. 
marts. I alt indkom der 61 
høringssvar, som sammen 
med forslag og ideer fra 
Pilotfasen og workshops i 
2008 udgør en samlet bank på 
413 ideer. 

 
 

    
29. okt. 2011 Visions- og 

målsætningswork-
shop 

1-dags workshop for Nationalparkråd og –bestyrelse 
med det formål at lave udkast til vision og 
målsætninger til nationalparkplanen. 

    
2/4-30/6 – 2011 Høring af udkast til 

nationalparkplan 
Udkast til plan blev trykt i 
11.000 eksemplarer, hvoraf 
8.300 blev udsendt til 
lodsejere og de resterende er 
udleveret til øvrige borgere, 
myndigheder, 
samarbejdspartnere m.fl.  

 

  Der blev afholdt 5 offentlige møder i april-maj, og der 
indkom i alt 49 høringssvar, som er besvaret i et samlet 
høringsnotat. Nationalparkbestyrelsen vurderede, at 
der ikke var behov for at lave væsentlige ændringer i 
udkastet til plan og der var således ikke behov for en 
fornyet høring. 

   
2/7-27/8 – 2011 Høring af udkast til 

miljøvurdering af 
udkast til NP-plan 

Orbicon A/S udarbejdede på vegne 
af NP Vadehavet udkast til 
miljøvurdering af udkastet til NP-
plan, som efterfølgende blev sendt i 
offentlig høring. Der indkom 3 
høringssvar, der ikke gav anledning 
til ændring af miljøvurderingen eller 
udkastet til NP-plan.  
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5/12 – 2012 Endelig Plan for 
Nationalpark 
Vadehavet 2013-18 
vedtaget. 

Den endelige nationalparkplan blev 
offentliggjort den 21. december 
2012 og er trykt i 5.000 
eksemplarer, som er offentlig 
tilgængelige på rådhuse og  

 
  borgerservicecentre samt gennem en række sam-

arbejdspartnere. 
 
 
På baggrund af den vedtagne nationalparkplan udarbejdede Bestyrelsen et udkast til et samlet budget for de 
kommende år. Endeligt budget fastlægges først i 2013 som baggrund for en bevillingsanmodning til Naturstyrelsen. 
 
Naturstyrelsen har på baggrund af Finansloven for 2013 erklæret, at der ikke administrativt er baggrund for en årlig 
bevilling på mere end 7,5 millioner kr.  
 

 

Konkrete udviklingsopgaver 

 
Perioden fra indvielsen af nationalparken frem til vedtagelsen af den endelige nationalparkplan 
har været en opbygningsfase med et begrænset budget. Der har således været fokus på etablering 
af de formelle rammer for nationalparkparkens virke, og der er kun i begrænset omfang 
gennemført udviklingsprojekter. Nedenfor er kort gennemgået de projekter, der er gennemført 
eller sat i gang. 

Interreg IV A projekt: Natur og turisme langs den dansk-tyske vestkyst 
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem turist- og erhvervsudviklingsorganisationer samt 
den danske og tyske Nationalpark Vadehavet og har følgende mål: 
At klarlægge Vadehavsområdets (nationalparker og verdensnaturarv) attraktivitet som et samlet 
oplevelsesrum på begge sider af grænsen 

• At identificere projektområdets chancer og muligheder for at skabe synergi mellem 
naturbeskyttelse og turisme 

• At udvikle oplevelseselementer og turistmæssige tilbud  
• At udarbejde og gennemføre en kommunikationsstrategi, både for intern og for ekstern 

markedsføring 
• At identificere og teste hensigtsmæssige salgskanaler 
• At teste det tyske nationalparkprogram på den danske side af grænsen (evt. i modificeret 

form) 
• At fastlægge en ”code of conduct” for gæster i projektområdet 
• At skabe et øget samarbejde mellem de to nationalparker  
• At medvirke aktivt til udvikling af en strategi for bæredygtig turisme i Vadehavsområdet 
• At undersøge muligheden for og lave forslag til maritime oplevelser langs kysten med afsæt 

i den maritime kulturhistorie. 
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Projektet har et samlet budget på 990.000 €€ (ca. 7,4 mill. kr), hvoraf 65% kommer fra Interreg. 
Nationalpark Vadehavet bidrager med 270.000 kr og mandskabstimer svarende til 90.000 kr over 
projektets løbetid på tre år. 
 

Vadehavets Vagerlag 
Vagerlaget er oprettet i forbindelse med, at 
Farvandsvæsenet (nu Søfartsstyrelsen) i 
2010 besluttede at nedlægge en del af 
sejlruteafmærkningen i Vadehavet. I den 
forbindelse tilbød Farvandsvæsenet at 
overdrage afmærkningen i Knude Dyb 
vederlagsfrit til et til formålet oprettet 
vagerlag. Nationalpark Vadehavet 
accepterede at overtage den fremtidige 
drift af afmærkningen i Knude Dyb og 
dannede sammen med repræsentanter for 
Vadehavskommunerne og Vadehavets 
Bådklubber Vadehavets Vagerlag, som 
koordinerer afmærkningen af de rekreative 
sejlruter i Vadehavet. Bådklubberne står for 
den praktiske udførsel af afmærkningen, 
som er gældende for perioden 1. april til 15. 
november, og som fornyes hvert år. 
Nationalparken, kommunerne, 
Naturstyrelsen og Kystredningstjenesten 
yder tilskud til opgaven, og nationalparken 
varetager endvidere sekretariatsfunktionen. 

 
 
 
 
 

 

LIFE+ projekt i samarbejde med NP Thy og NP Mols Bjerge 
Sekretariatet indgik i 2012 i et samarbejde med de to andre danske nationalparker med henblik på 
udfærdigelse af en fælles ansøgning til EU's Kommunikations- og Informationspulje under LIFE+ 
programmet. Projektet havde til formål at udvikle en ny fælles platform for udnyttelse af 
filmoptagelser fra de tre nationalparkers naturværdier til information og undervisningsformål med 
særligt vægt på Natura 2000 arter og levesteder. Bestyrelsen for NP Vadehavet valgte dog i august 
2012 på baggrund af den ukendte situation omkring størrelsen og prioriteringen af det endelige 
budget for perioden 2013-18 ikke at deltage i projektansøgningen. 
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Annoncering og synliggørelse 

Hjemmeside  

Naturstyrelsen etablerede i forbindelse med opstarten af nationalparkprocessen en fælles portal 
for alle Danmarks nationalparker med individuelle hjemmesider for hver enkelt park. Der er i 
perioden afholdt fælles møder for alle tre nationalparker og Naturstyrelsen med henblik på 
opdatering af layout og funktion. Den nuværende løsning er baseret på en ældre CMS-løsning, og 
der er ønske om at opdatere denne. Nationalpark Vadehavet har igennem samarbejde med 
Destination Sydvestjylland og inddragelse af praktikant indledt et udviklingsarbejde med henblik 
på at lave forslag til ny platform, som vil blive drøftet med de øvrige nationalparker og 
Naturstyrelsen. 
 
Den nuværende hjemmeside er løbende opdateret og anvendt til at informere om nyheder, 
møder i Nationalparkbestyrelse og –råd samt overholde nationalparkens forpligtigelse til at 
annoncere idéfase, høringsudkast til nationalparkplan og miljøvurdering samt offentliggørelse af 
den endelige nationalparkplan. Endvidere er ledige stillinger ved nationalparken bl.a. blevet 
offentliggjort på siden. 

Mobil udstilling   

I forbindelse med etableringen af et såkaldt 
velkomstcenter i Esbjerg ved opgangen fra 
færgehavnen til byen deltog nationalparken med 
plancher i et mobilt udstillingskoncept bygget op over 
stilladselementer. På baggrund af erfaringerne herfra 
har nationalparken etableret sin egen mobile 
udstilling, som har været opstillet i Billum, Varde, Ribe, 
Skærbæk samt i forbindelse med Tønder Festivalen og 
ved Tønnisgaard. Der er endvidere igangsat et 
udviklingsarbejde, så udstillingen kommer i en fornyet 
og mere omfattende udgave i 2013. 

Særlige temadage og arrangementer 

Nationalparken blev inviteret til at deltage i 
Marbækdagen og Åens Dag af henholdsvis 
Skoletjenesten ved Esbjerg Kommune og Natur 
Kultur Varde, som begge blev afviklet med stor 
succes og til arrangørernes tilfredshed. Begge 
arrangementer har stort fokus på nationalparken 
og dens natur- og kulturværdier, og nationalparken 
vil også fremover være at finde begge steder. 
 
I såvel 2011 og 2012 deltog nationalparken på 
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Tønderfestivalen i tæt samarbejde med Naturstyrelsen. Der blev begge år tilbudt gratis 
busudflugter i nationalparken med Naturstyrelsens erfarne folk som guider og i 2012 var 
nationalparkens mobile udstilling også opstillet på festivalen. Festivalen har anmodet 
nationalparken om en fortsættelse af samarbejdet og ser gerne en endnu større inddragelse af 
nationalparken ved særlige arrangementer i dagene op til selve festivalens afvikling. 

 Skiltning 

 Nationalpark Vadehavet har i samarbejde med de respektive 
vejbestyrelser opsat skilte, der markerer grænsen for 
nationalparken ved en række af de større veje, ved indkørsel 
direkte fra byer, og hvor der i øvrigt er særlige forhold, der 
taler for det. Der er opsat skilte af typen H49/H50.  
 
På motorvejen ved Esbjerg er der opsat et såkaldt 
seværdighedsskilt i hvid/brun. 
 
 

Annoncering og omtale i medier  

Nationalparken har løbende indrykket annoncer igennem perioden i forbindelse med offentlige 
møder, opslag af stillinger og bekendtgørelse af nationalparkplanen. De lokale ugeaviser og Jydske 
Vestkysten har i disse forbindelser og ved en lang række andre lejligheder bragt en del artikler om 
nationalparken. 
 
I forbindelse med indvielsen var der et samarbejde 
med Jydske Vestkysten om udgivelse af et særtillæg 
om nationalparken i ugen op til indvielsen. 
 
I 2012 indrykkede de tre nationalparker i fællesskab 
hver en helsidesannonce i Vejdirektoratets gratis 
motorvejsmagasin ”På Vej”, som er tilgængelig på 
alle rastepladser langs det danske motorvejsnet (se 
billedet til højre). 
 
Destination Sydvestjylland, formidlerne i området og 
øvrige aktører har en endvidere en løbende 
presseindsats, som har ført til meget positiv omtale i 
TV, radio og i trykte medier. Især har oplevelser som 
østers- og sælture samt sort sol haft stor bevågenhed 
men også kunst og kulinariske oplevelser har været 
tydeligt profileret. Der er i den forbindelse også et 
bredt ønske om, at nationalparken bliver mere synlig 
med mere omfattende skiltning/information og 
informations-materiale. 



Årsrapport 2010-12    
 
 

16 

 

App med ruter og interessepunkter 

Nationalparkerne i Thy og Vadehavet har igangsat et samarbejde om udvikling af en ny applikation 
til moderne mobiltelefoner med angivelse af udvalgte ruteforløb, beskrivelse af særlige 
interessepunkter, quizz mm. Applikationen forventes færdiggjort og indviet i 1. halvdel af 2013.  
 
App’en vil frit kunne hentes fra internettet og efterfølgende anvendes uden at telefonen har 
konstant forbindelse til internettet, hvilket også skulle gøre det attraktivt for udenlandske gæster 
at anvende den. Der bliver tale om tre sprogversioner: dansk, tysk og engelsk.  
 

NP-skib 

Nationalparkbestyrelsen har igangsat et projekt med det formål at få bygget et nationalparkskib.  
 
Nationalpark Vadehavet har et samlet areal på 146.600 ha, hvoraf godt 116.000 ha er 
søterritorium. Et nationalparkskib skal bidrage til at synliggøre dette aspekt af nationalparken og 
medvirke til oplevelsen af, at nationalparken kommer til befolkningen på øerne og langs kysten.  
 
Skibet skal endvidere tjene som ramme om udstillinger, arrangementer og møder i hele 
nationalparken og herigennem supplere og understøtte de eksisterende formidlingscentre på 
landjorden med en søgående og mobil pendant. I den foreløbigt udviklede projektbeskrivelse gives 
en lang række eksempler på aktiviteter, som skibet kan benyttes til i formidlingen af Nationalpark 
Vadehavet. Det er ikke tanken, at skibet skal tjene som egentlig tur-båd, idet de gældende 
regelsæt for en sådan aktivitet vil gøre noget sådant meget vanskeligt. 
 

 
Der er som udgangspunkt valgt en skibstype som benævnes ”kuftjalk” med historiske rødder i 
Vadehavet men udført som nykonstruktion i stål. En sådan skibstype kan tørsættes på vaderne ved 
ebbe og her fungere som base for et væld af aktiviteter. Ved flod vil skibet atter flyde og kan 
begive sig ud på nye opgaver. Den forholdsvis lave konstruktion gør skibet mindre vindfølsomt og i 
stand til at sejle under omfartsvej-broerne på Varde og Ribe Åer og herved nå helt op til 
skibbroerne i de to købstæder. 
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I den kommende periode skal de nærmere muligheder for finansiering og drift af skibet nærmere 
beskrives inden endelig beslutning om igangsættelse af projektet træffes. 
 

Sønderho Strandsø 
Friluftsrådet udskrev i 2011 en konkurrence om det bedste naturprojekt i hver af de tre 
nationalparker med en præmie på 250.000 kr til vinderprojekterne. I Vadehavet blev vinderen 
Sønderho Strandsø projektet, som er et kombineret naturgenopretnings- og formidlingsprojekt 
med kulturhistoriske rødder. 

 
 
Projektet ligger i et område på Fanøs sydvestlige del kendt som Havsidebjerge. Det er et 
klithedelandskab, hvor der tidligere har været et stort anlagt forsøg på at etablere Danmarks 
første kommercielt drevne havdambrug med store ørreddamme og indpumpning af saltvand. Der 
var i denne forbindelse også etableret et større vandreservoir. Efter at det gamle dambrugsprojekt 
måtte opgives er området gradvist groet til og de tidligere åbne vandflader er stort set forsvundet.  
 
Det nye projekt vil gennem genetablering af det nord-sydgående vandløb, opgravning af 
vandreservoiret ved ørreddammene, oprensning af dammene samt afgræsning af området øst for 
vandløbet øge områdets biodiversitet. Etableringen af den åbne vandflade og afgræsningen af 
området øst for vandløbet vil betyde nye fugle- og plantearter til området. Skabelse af en eller 
flere øer i vandreservoiret forventes at medføre, at der vil komme en hættemågekoloni, der 
samtidig vil kunne give den truede Sandterne ynglemulighed. 
 
Det er hensigten at lave et fugleskjul som integreres i klitlandskabet og som skal gøre det muligt 
for besøgende at komme tæt på det forventede rige fugleliv i det genoprettede område. Gennem 
blotlægning af de gamle ørreddamme bliver det også muligt at formidle kulturhistorien om 
Danmarks første havdambrug. 
 
Projektet har et samlet budget på knap 2 mill. kr og Nationalpark Vadehavet har støttet det med 
200.000 kr, der indgår i den samlede finansiering sammen med Friluftrådets præmie. 
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Ballum Sluse 

Realdania har udvalgt 10 spektakulære steder i det danske landskab, hvor man understøtter 
muligheden for at opleve stedernes særlige værdier. I forbindelse med udvælgelsen blev 
Vadehavet anset som en sikker kandidat og i tæt samarbejde med Nationalpark Vadehavet og 
digelaget har man valgt at gennemføre et projekt ved Ballum Sluse. 
 
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Digelaget for Bredeådalen, som er lodsejer, 
Realdania og Nationalpark Vadehavet. Realdania finansierer projektets samlede omkostninger på 
2,5 millioner kr og nationalparken er bygherre. Som rådgivere på projektet er udvalgt 
arkitektfirmaerne Oooja og Kim Thorsell Architects. Projektet forventes realiseret i 2013. 
 

Retningslinjer for brug af nationalparkens logo 
Nationalpark Vadehavet ønsker at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet med respekt for 
beskyttelsesinteresserne ved bl.a. at give virksomheder og organisationer adgang til at benytte 
nationalparkens logo i tilknytning til egne produkter, aktiviteter og markedsføring. Samtidig ønsker 
nationalparken et højt kvalitetsniveau i de ydelser og produkter, som igennem sådanne 
samarbejder sættes direkte i forbindelse med Nationalpark Vadehavet. Derfor vil nationalparken 
indgå partnerskaber med kvalificerede samarbejdspartnere. Et væsentligt element i synliggørelsen 
af samarbejdet mellem nationalparken og dens partnere vil være adgangen til at anvende 
nationalparkens logo. Bestyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe med bistand fra Destination 
Sydvestjylland og Vadehavets Formidlerforum, som har haft til formål at udvikle retningslinjer for 
partnerskaber. Arbejdsgruppen har fremlagt det første samlede udkast, som forventes behandlet i 
Nationalparkrådet og –bestyrelsen inden offentliggørelse i første halvdel af 2013. 
 
Der er givet midlertidig tilladelse til brug af nationalparkens logo eller flag i 24 tilfælde.  
 

Trilateralt Samarbejde 
Nationalpark Vadehavet indgår i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, hvor Bent Poulsen er 
medlem af bestyrelsen, der mødes to gange årligt. Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen er 
endvidere repræsenteret i arbejdsgruppen ”Task Group Sustainable Tourism Strategy”, der har til 
opgave at lede arbejdet med udarbejdelse af et udkast til Strategi for bæredygtig turisme i det 
trilaterale Vadehavsområde, som forventes fremlagt til vedtagelse på den trilaterale 
ministerkonference i Tønder i marts 2014. 
 
Nationalparkrådet vil i starten af 2013 drøfte muligheden for at lade sig repræsentere i 
Vadehavsforum og herefter evt. søge om optagelse. 
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Verdensnaturarv 

På baggrund af beslutningerne på den sidste trilaterale ministerkonference, der fandt sted på Sild i 
2010, har Naturstyrelsen gennemført en proces med henblik på afklaring af en mulig dansk 
tilslutning til Verdensnaturarvsområdet i den tyske og nederlandske del af Vadehavet. I den 
forbindelse har Nationalparkbestyrelsen på forespørgsel givet sin opbakning til dansk tilslutning. 

Studieture 
Nationalparkbestyrelsen gennemført i oktober 2011 en 5-dages studietur til Yorkshire Dales 
National Park i England sammen med en række inviterede samarbejdspartnere. Studieturen gav et 
indblik i englændernes erfaring med partnerskaber med såvel fonde, turisme og øvrigt erhvervsliv, 
organisationer og øvrige samarbejdspartnere. Herudover så man på stiforløb, lokale udstillinger og 
havde møde med både administration og bestyrelse. 
 
 
 
I august 2011 afviklede man en fælles tur for Nationalparkrådet og –bestyrelsen til Mandø for bl.a. 
at høre nærmere om en række af de projektforslag, som mandøboerne havde indsendt i 
forbindelse med idéfasen og endvidere besigtige et naturgenopretningsprojekt som 
Naturstyrelsen stod for. 
 
I september 2012 besøgte Råd og Bestyrelse Fanø og besøgte Sønderho Strandsø, Sønderho 
Fuglekøje, Sønderho Havn og Æ Kåwer. Det blev også til et besøg hos og indtryk af virksomhederne 
Sønderho Kro og Fanø Bryghus. 

 

Økonomi 
Nationalpark Vadehavet har i perioden 16. oktober 2010 og frem til udgangen af 2012 opereret 
under et samlet budget for den indledende fase på 6 millioner kr. Der er i perioden forbrugt 
4.566.000 kr, hvilket giver et samlet nettoresultat på 1.434.000 kr, som stilles til rådighed for 
nationalparken i 2013 sammen med det kommende ordinære budget for 2013.02.17 
 
Tallene for 2011 og 2012 fremgår af bilag 1. 
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Bilag 
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Bilag 1: Regnskab og bevilling for Nationalpark Vadehavet 2011-12 

  
Med indgåelse af samarbejdsaftalerne i henholdsvis 2010/2011 blev nationalparkerne oprettet i 
statsregnskabet. I finanslov 2013 bliver det præciseret, at nationalparkernes regnskab bogføres 
under Naturstyrelsens regnskab, hvorved nationalparkerne bl.a. har opnået momsfritagelse. 
 
Nedenstående regnskab for Nationalpark Vadehavet dækker perioden fra indvielsen den 16. 
oktober 2010 til 31. december 2012. Da der imidlertid ikke er afholdt udgifter på nationalparkens 
regnskab i 2010 er der alene tale om regnskabsaflæggelse for 2011 og 2012. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oversigt Nationalpark Vadehavet 
Bevilling 2011 6.000.000,00
Resultat 2011 1.247.211,00

Opsparing ultimo 2011 4.750.770,55

Bevilling 2012 0,00
Resultat 2012 3.319.156,86

Opsparing ultimo 2012 1.432.408,98

2011 Udgifter Indtægter  

   Formandshonorar 216.000,00   

   Løn til ansatte 526.064,32   

      Kørselsgodtgørelse 105.559,78   

      Husleje og kontorhold 42.605,39   

   Studieture 124.941,20   

   Annoncering/markedsføring 97.023,28   

    Nationalparkrådet 13.537,00   

    Nationalparkplanen 93.982,83   

    Formidling og profilering 27.425,00   

    Diverse projekter 72,20   

 1.247.211,00 0,00 1.247.211,00
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Naturstyrelsen tilkendegiver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, at de regnskabsmæssige 
registreringer er foretaget i henhold til statens regler herfor, herunder at de er i 
overensstemmelse med Naturstyrelsens regnskabsinstruks og almindelig konteringspraksis. Det 
tilkendegives endvidere, at regnskaberne for 2011 og 2012 er retvisende og uden væsentlige fejl 
eller mangler, og dermed afspejler Nationalpark Vadehavets dispositioner. 
 
Naturstyrelsen den       /       2013 
 
 
 
 
 
Nationalpark Vadehavet tilkendegiver samtidig, at de dispositioner, som er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Vadehavet den        /       2013 
 
 
 
Bent Poulsen 
Formand for Nationalparkbestyrelsen 

2012 Udgifter Indtægter  

   Formandshonorar 161.420,31   

   Løn til ansatte 1.244.123,55   

      Kørselsgodtgørelse 85.602,49   

      Husleje og kontorhold 396.839,83   

   Studieture 13.968,09   

   Annoncering/markedsføring 49.968,55   

    Nationalparkrådet 15.712,91   

    Nationalparkplanen 950.337,05   

    Formidling og profilering 74.547,41 -2.682,25 

    Diverse projekter 284.195,40   

    Nationalparkbestyrelsen 21.122,82   

    Øvrige medarbejderomkostninger 2.235,52   

    Indtægter 0,00 -24.791,66 

    Vadehavets Vagerlag 0,00 -42.317,52 

    Interreg 4A Natur og Turisme 3.069,69   

    Nationalparkskib 188,77   

      Ballum sluse - Realdania 85.615,90   

 3.388.948,29 -69.791,43 3.319.156,86
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Bilag 2: Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet  
 
Formand Bent Poulsen 
Varde Kommune Gylling Haahr 

Borgmester 
Fanø Kommune Erik Nørreby 

Borgmester 
Esbjerg Kommune Kurt Jakobsen - afløste Johnny Søttrup marts 2012 
Tønder Kommune Laurids Rudebeck 

Borgmester 
DN Britt Schak Hansen 

Formand for DN Fanø 
Friluftsrådet Hanne Voetmann 

Formand i Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland 
Dansk Landbrug Jette Beck 

Konsulent, Landbrugsrådgivning Syd 
Dansk Ornitologisk Forening Anette Fonder Nielsen 

Medlem bestyrelsen DOF Sydøst-jylland 
Danmarks Jægerforbund Hans Christian Fuglsang 

Repræsentant for Danmarks Jægerforbund 
Danmarks Sportsfiskerforbund Lars Brinch Thygesen 

Miljøkonsulent 
Digelagene Kjeld Andreasen 

Formand for Rejsbydigelaget 
Naturstyrelsen Bent Rasmussen 

Skovrider 
Nationalparkrådet Mette Guldberg 

Formand for Nationalparkrådet, museumsinspektør Fiskeri- & 
Søfartsmuseet 

Nationalparkrådet Svend Tougaard, Sekretær Vadehavets Bådklubber 
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Bilag 3: Nationalparkrådet  
 
Danmarks Fiskeriforening Oluf Stenrøjl - afløste Jesper Juul Larsen maj 2012 
Dansk Botanisk Forening Søren Vinding 
Destination Sydvestjylland Poul Therkelsen 
DMU Karsten Laursen 
Forsvarets Bygnings- og 
Etablissementstjeneste 

Søren Malle 

GEUS Jens Morten Hansen 
LAG  Hans Marten Smidt 
LAG Fiskeri Preben Friis-Hauge 
Lokalarkiverne Birgitte Thomsen 
Marsken omkring Sneum Å Randi Kragh Hansen 
Museerne i Vadehavsområdet Mette Guldberg 
Region Syddanmark Susanne Linnet 

Det Rådgivende Udvalg for 
Tøndermarsken 

Bo Jessen 

Det Rådgivende udvalg for Vadehavet Erling Krog 
Sydvestjysk Udviklingsforum Winnie Abildgaard 

Vadehavets bådklubber Svend Tougaard 
Vadehavets Formidlerforum Klaus Melbye 
Vadehavskunsterne Else-Pia Martinsen Erz 
Skallingen, Ho og Oksbøl Anne Marie Slaikjær 

Varde Ådal Ole Andresen 

Marbækområdet Claus Løth  
Fanø  Ole Mouritzen 

Karen Boel Madsen 

Ribe Marsken Kent Rygaard 
Søren Mosegaard Sørensen 

Mandø  Claus Christensen 
Rømø Jan Gravesen 

Søren Laursen – afløste Niels Manø i august 2012 

Tøndermarsken Bodil Marie Arbjerg Lundby 
Peter Sönnichsen 

Vadehavsprodukter nedlagde sig selv og har ikke været repræsenteret i rådet siden efteråret 2011. 

 
 
 


