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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

Hermed fremlægger Nationalpark Vadehavet sin årsrapport for 2013.
Rapporten indeholder en redegørelse for året, de væsentligste resultater
opnået i perioden samt bestyrelsens væsentligste beslutninger og dispositioner
i 2013, med deraf følgende projektaktiviteter.
De enkelte projektaktiviteter er beskrevet særskilt i afsnittet ”Konkrete udviklingsopgaver”.
2013 blev året, hvor partnerprogrammet fik særlig fokus. Med udgangen af
2013 var der 62 partnere i Nationalpark Vadehavet under kategorierne:
•
•
•
•
•

Overnatning/bespisning
Events
Formidling
Erhvervssponsor
Producent

Man forventer at arbejdet med udvikling af partnerprogrammet fortsættes med
samme fokus i 2014.
Resumé

Nationalpark Vadehavet offentliggjorde i 2013 Plan for Nationalpark Vadehavet
2013-18 i henhold til bestemmelserne i Nationalparkloven. Nationalparken
trådte officielt i drift den 1. januar 2013 og årsrapporten 2013 beskriver den
indledende fase med de første projektaktiviteter i henhold til planen.
Nationalpark Vadehavet har støttet, gennemført eller startet en række konkrete udviklingsprojekter, som kort er beskrevet i nærværende rapport, primært
under afsnittet konkrete udviklingsopgaver.
Nationalparken har i 2013 haft et samlet budget for året på 7,85 millioner kr.
bestående af en bevilling på 7,5 millioner kr. samt et mindre beløb dels overførsel fra 2012 samt indtægter i form af blandt andet husleje fra Kommunernes Vadehavssekretariat. Af det samlede budget er brugt godt 4 millioner kr.
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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.
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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.
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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Landbruget
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforening
Digelagene
Nationalparkrådet (2 medlemmer)
Naturstyrelsen

Bestyrelsen vedtog den 13. april 2011 en forretningsorden for bestyrelsens
virke. Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2013. 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. Dog har Foreningen
Vadehavsprodukter nedlagt sig selv, hvorfor Nationalparkrådet i 2013 tæller 30
medlemmer.
Rådets medlemmer er udpeget blandt følgende organisationer/institutioner:
Danmarks Fiskeriforening
Dansk Botanisk Forening
Destination Sydvestjylland
DMU
Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste
GEUS

Sydvestjysk Udviklingsforum
Vadehavets bådklubber
Vadehavets Formidlerforum
Vadehavskunsterne

LAG
LAG Fiskeri
Lokalarkiverne
Marsken omkring Sneum Å
Museerne i Vadehavsområdet
Region Syddanmark
Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken
Det Rådgivende udvalg for Vadehavet
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Lokalområder:
Skallingen, Ho og Oksbøl
(1 medlem)
Varde Ådal (1 medlem)
Marbækområdet (1 medlem)
Fanø (2 medlemmer)
Ribe Marsken (2 medlemmer)
Mandø (1 medlem)
Rømø (2 medlemmer)
Tøndermarsken
(2 medlemmer)
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Der er i alt afholdt 5 møder i Nationalparkrådet i perioden. Rådets diskussioner
og anbefalinger fremgår af mødereferaterne, som er offentligt tilgængelige på
Nationalpark Vadehavets hjemmeside.
Nationalparkbestyrelsen bruger Nationalparkrådet til inspiration for deres arbejde og beslutninger og beder dem, forud for hvert Rådsmøde, om at fremkomme med forslag til forskellige problemstillinger. Rådet og Bestyrelsen samles 2 gange årligt, dels til den årlige udflugt til et specifikt område i nationalparken, dels til årets sidste møde, som ligeledes forsøges afholdt i nationalparken.
Både Bestyrelse og Råd betragter sig selv som ambassadører for nationalparken og har stort engagement i at udbrede viden om, og arbejde for nationalparken.
Nationalparksekretariatet
Thomas Holst Christensen, sekretariatsleder
John Frikke, projektkonsulent
Søren Christensen, projekt- og formidlingskoordinator
Alette Houman Dyhrfjeld, sekretær
Niklas Blach Bangsbro har i perioden 3. september 2013 til 31. marts 2014
været ansat i studiepraktik fra Skov- & Landskabsingeniøruddannelsen på
Skovskolen. Niklas Blach Bangsbro har arbejdet med registrering af skilte i Nationalpark Vadehavet.
Endvidere har Nationalpark Vadehavet, som led i fondens sociale ansvar og i
samarbejde med relevant jobcenter, været vært for en tidsbegrænset ansættelse af Brian Olsen, der var i praktik som webdesigner. Brian var ansat i en
tidsbegrænset stilling af 12 måneders varighed fra 4. februar til 3. februar
2014. Brian Olsen udarbejdede et forslag til en ny teknisk platform for Nationalpark Vadehavets hjemmeside, der bidrog til de fælles drøftelser mellem de
tre nationalparker og Naturstyrelsen om ny hjemmeside-løsning.
Med udgangen af 2013 blev det besluttet at ansætte yderligere en projektkonsulent i sekretariatet i 2014.
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Fysiske rammer

Nationalpark Vadehavets sekretariat har siden april 2012 haft til huse på Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø. Lokalerne lejes af Naturcenter Tønnisgaard, som fortsat har til huse i en del af bygningen.
Der er 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).

Nationalparkplan Vadehavet 2013-18
Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-18 blev vedtaget endeligt af Nationalparkbestyrelsen den 5. december 2012.
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Konkrete udviklingsopgaver

Årets indsatsområder og resultater for hver målsætning
Målsætning 1 - Natur med fri dynamik
1.1 Projekt Kystfugleforvaltning
Nationalpark Vadehavet understøtter et projekt vedrørende øget beskyttelse af
kystfugle, der yngler på strande og i klitområder, hvor der er konflikter med
menneskelige aktiviteter af forskellig karakter. Nationalparken støtter med
formidling af problematikken og en indsats mod prædation, samt koordinering
og administrativ bistand i forbindelse med etablering af hegn, skiltning m.v.
Endvidere undersøges mulighederne for at skabe et samarbejde med andre
relevante interessenter og heriblandt Naturpark Vesterhavet om kystfuglebeskyttelsen.
Indsatsen startede i sommeren 2013,
hvor NP Vadehavet indledte et konkret
samarbejde med Dansk Ornitologisk
Forening om ”Projekt Fokuseret Fugleforvaltning”, og der blev sat gang i filmoptagelserne af berørte fuglearter, lokaliteter og problemstillinger, som skal
indgå i formidlingen af projektet.
I projektet indgår endvidere Tønder
Kommune, Esbjerg/Fanø Kommune,
Varde Kommune og Naturstyrelsen.
1.2 Indsats for engfugle og afgræsning i NPV
Afgræsning af natur- og kulturarealer er et vigtigt værktøj i forhold til at forbedre levesteder for engfugle, og nationalparken har vedtaget at arbejde for at
få udvidet det samlede afgræssede areal i nationalparken. Dette vil bl.a. ske
gennem identificering og udpegning af fællesgræsningsarealer, dannelse af interessefællesskaber/græsningslag og inddragelse af landbrugserhvervet og lokalbefolkningen i egnede områder.
Til at varetage indsatsen har nationalparkens bestyrelse nedsat et græsningsudvalg med Kjeld Andreasen fra bestyrelsen som formand. Endvidere deltager
Skovfoged Jens Hjerrild Hansen fra Naturstyrelsen; Ole Andresen fra Nationalparkrådet og kvægavler i Varde Å-dal; Klaus Moltesen Ravn, landmand fra Ribe
samt John Frikke fra nationalparksekretariatet.
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Indsatsen i 2013 har taget sigte på at få et samarbejde med NaturErhvervsstyrelsen, Vadehavskommunerne og Naturstyrelsen om den fremtidige indsats
gennem samarbejde i konkrete områder ved at inddrage offentligt ejede arealer og indgå i eller rådgive om jordfordeling. Der sigtes i første omgang på at
skabe grobund for konkrete tiltag i Tjæreborg/Allerup Enge, Ribemarsken, på
Mandø, på Rømø og måske på Fanø Nordspids.
Varde Kommune, Esbjerg Kommune og Tønder Kommune har lavet/vil lave
undersøgelser af mulighederne for hydrologiske ændringer og afgræsning i
områder i Varde Ådal, ved Ho Bugt, på Fanø Nordspids, i Ribemarsken, på
Mandø og på Rømø Sønderland. Desuden har NPV indgået et samarbejde med
Jysk Landbrugsrådgivning om et forprojekt for en græsningsindsats i Alslev
Marsk og Vibæk Enge i Varde Ådal.
Der vil i 2014 blive arbejdet videre med at klarlægge interessen blandt lodsejere for at deltage i konkrete projekter i udvalgte konkrete områder.
1.3 Prædationsprojekt
Projektet har til formål at afprøve nye fældetyper og tilrettelægge en koordineret indsats for
at begrænse prædation fra især ræv, mink, kragefugle og mårhund i vigtige yngleområder for
karakteristiske fuglearter. Projektet tilrettelægges i et tæt samarbejde med Danmarks Jægerforbund og forbundets lokale jagtforeninger.
Projektet er indledt i 2013 og forventes at blive
udviklet i løbet af 2014. Udover Danmarks Jægerforbund deltager også Dansk
Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen og de fire Vadehavskommuner
1.4 Sønderho Strandsø
Projektet er et naturgenopretnings- og
formidlingsprojekt, der har til formål at
skabe et kystnært og lavvandet vådområde på sydvestspidsen af Fanø.
Projektet gennemføres i et område,
der fra 1957 og en række år frem var
rammen om Danmarks første havdambrug. Der blev dengang lavet en række
ørreddamme tæt på kysten og så blev vandet pumpet ind fra havet. Efter en
del år stod det imidlertid klart at projektet ikke var økonomisk levedygtigt, og
området groede til. I de senere er der opstået en interesse for at gennemføre
et naturgenopretningsprojekt med etablering af et lavvande vådområde med
mindre yngleøer. I tilknytning til vådområdet laves der et fugleskjul med for-
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midling af områdets natur. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Fanø
Kommune og en række naturorganisationer. I forbindelse Friluftsrådets konkurrence om det bedste naturprojekt i Nationalpark Vadehavet vandt projektforslaget for Sønderho Strandsø prisen på 250.000 kr og Nationalpark Vadehavet har yderligere bidraget med 200.000 kr til det samlede budget på 1.8 mio.
kr til projektets gennemførelse.
Fanø Kommune er tovholder på projektet og Nationalpark Vadehavet indgår i
projektets arbejdsgruppe.
Der er givet tilladelser til projektets gennemførelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven og Planloven samt givet en dispensation fra Fredningsnævnet. Der
udestår gennemførelse af en VVM-screening. Den egentlige etableringsfase
forventes at kunne ske i 2014.
Målsætning 2 - Kulturskabte arealer
2.1 Klæggrave med fokus på Sneum Digesø
Med afsæt i den tidligere statusredegørelse for klæggravene i/ved NPV er der
indledt drøftelser med Darum-Tjæreborg Digelag og Esbjerg Kommune om at
forbedre forholdene for både fugle og publikum ved Sneum Digesø. I løbet af
februar/marts gennemføres der forhandlinger med nabolodsejere og der
iværksættes en undersøgelse af ejendomsforholdene i Allerup, Sneum og Tjæreborg Enge med henblik på, at undersøge mulighederne for at få udvidet forvaltningsområdet ved Sneum Digesø.
Undersøgelsen vedrørende ejendomsforholdene, skal danne baggrund for
overvejelser om en mindre jordfordeling. Den gennemføres for Nationalpark
Vadehavet af Konsulenthuset Allégade 24 ApS i Tønder. Der er i 2013 opnået
en klar tilkendegivelse fra en lodsejer, der ønsker at afhænde et areal i området – evt. som led i en mere omfattende jordfordeling.
Sneum Digesø med nærmeste omgivelser kan udvikles til et ”multi-projekt”,
hvor der med en udvidelse både kan skabes endnu bedre forhold for yngle- og
trækfugle, nye paddelokaliteter, et aflastningsområde for gæs, et øget areal
med kreaturafgræsning, bedre formidlingsfaciliteter samt en sikring af yderligere klægreserver til fremtidige kystsikrings- og klimaprojekter.
2.2 Gåseforvaltning
Nationalpark Vadehavet deltag i den trilaterale arbejdsgruppe vedrørende gåseforvaltning i Vadehavsområdet, Goose Management Group. I forlængelse af
anbefalingerne fra denne gruppe undersøges mulighederne for at lave lokale
projekter, der kan bidrage til en dansk indsats på området.
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Goose Management Group har leveret rapporten ”Trilateral Goose Management Scheme” til VadehavsForum, der i samarbejde
med Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse har
indarbejdet elementer herfra i vadehavsdeklarationen, som forventes vedtaget under
Den Trilaterale Regeringskonference om Vadehavet i Tønder i februar 2014.
Målsætning 3 – Landskaber
Der har i 2013 ikke været indsats under denne målsætning
Målsætning 4 - Kulturmiljøer og kulturhistorie
4.1 Bevaringsværdige Bygninger
Projektet er gennemført i 2013 for Nationalpark Vadehavet af Sydvestjyske
Museer, Museet for Varde By og Omegn, Museum Sønderjylland og Fiskeri- og
Søfartsmuseet. Projektet har bidraget med en gennemgang af bevaringsværdige bygninger i nationalparken i rapporten ” Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet”, og der er d. 20. november 2013 afholdt en workshop for
repræsentanter for Vadehavets Formidlerforum, lokalarkiverne, museerne og
kommunerne, hvor rapportens resultater blev gennemgået og der blev lavet
forslag til opfølgende aktiviteter, der kan bidrage til at synliggøre, bevare og
formidle områdets særlige bygningsmæssige kulturarv.
Projektet vil endvidere levere indlæg og manus til en temadag om bevaringsværdige bygninger, der afholdes i 1. halvdel af 2014.
4.2 Samarbejde med Vadehavets Formidlerforum om temamøder
Vadehavets Formidlerforum har tidligere med stor succes gennemført en række temamøder om kulturhistoriske emner i Vadehavsområdet og i forlængelse
af disse udgivet temahæfter om Landsbymiljøer, Havne og ladepladser og Møller i Vadehavets landskab. På baggrund af erfaringerne fra denne indsats har
nationalparken og Vadehavets Formidlerforum med Museum Sønderjylland
som ansvarlig indgået aftale om planlægning og gennemførelse af to årlige
temamøder med natur og kulturhistoriske temaer og med udgivelse af tilhørende temahæfter. I regi af samarbejdet vil de tidligere udkomne temahæfter
blive genudgivet i en fast temahæfte-serie fra nationalparken.
De første temamøder afholdes i 2014.
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Målsætning 5 - Friluftsliv, natur- og kulturhistoriske oplevelser
5.1 Vadehavets Vagerlag –afmærkning af sejlruter
I 2010 planlagde Farvandsvæsenet at nedlægge den tunge afmærkning af sejlruten i Knude Dyb. Det ville i givet fald have den konsekvens, at en del af den
lette afmærkning af rekreative sejlruter i denne del af Vadehavet måtte opgives. Der blev derfor oprettet et Vagerlag for Vadehavet, som fik overdraget
den tunge afmærkning i Knude Dyb og opgaven med at vedligeholde denne.
Vagerlaget består af Vadehavets Bådklubber, Vadehavskommunerne og Nationalpark Vadehavet og har også deltagelse fra Naturstyrelsen og Søfartsstyrelsen samt Kystredningstjenesten.
Udover afmærkning i Knude Dyb står Vagerlaget for koordinering af den årlige
afmærkning af rekreative sejlruter i Nationalpark Vadehavet inklusiv løbende
vedligeholdelse af permanent tung afmærkning i Knude Dyb. Arbejdet omfatter
årlig afmærkning af sejlruter med opsætning/nedtagning af vagere i sæsonen
(1. april – 15. november). Der planlægges endvidere forsøg med nye afmærkningssystemer og tages stilling til mulig ny afmærkning og tiltag til fremme af
sejladssikkerheden.
Den praktiske indsats forestås i meget vid udstrækning af frivillige fra Vadehavets Bådklubber med økonomisk tilskud fra Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, Kystredningstjenesten, Søfartsstyrelsen og nationalparken. Svend Tougaard fra Vadehavets Bådklubber er formand for Vagerlaget og Nationalparksekretariatet yder sekretariatsmæssig bistand.
5.2 Nationalparkskib
Nationalpark Vadehavet ønsker at bygge et nationalparkskib, som skal bidrage
til at understrege og synliggøre nationalparkens store maritime værdier og kulturhistorie. Skibet skal danne ramme om udstillinger, arrangementer og møder
i hele nationalparken og supplere de eksisterende formidlingscentre på landjorden med en søgående og mobil pendant, som kan benyttes af nationalparken selv og dens mange samarbejdspartnere og bringe det helt unikke vadehavsområde tættere på beskuerne. Der er i 2013 lavet en projektbeskrivelse
og på baggrund af denne startet en indsats for at rejse de nødvendige midler
til formålet, hvilket har resulteret i tilsagn om støtte til projektet fra FiskeriLAG Tønder, SE og Bluewaterfonden for i alt 2,4 mio. kr. Bidrag som nationalparken er meget taknemmelige for, og som danner den nødvendige forudsætning for gennemførelse af projektet. Der vil i 2014 blive indgået kontrakt med
et rådgivende skibsingeniør/-arkitektfirma om teknisk rådgivning, blive afholdt
EU-udbud og indgået kontrakt med værft om bygning af skibet, som forventes
søsat i 2015.
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5.3 Projekt Friluftsturisme i NPV
Projektet har til formål at etablere 10 pladser langs kysten som kan benyttes
som fælles raste- og informationssteder for friluftsmennesker, hvad enten de
færdes på land eller til søs. Herudover gennemføres en undersøgelse af forstyrrelseseffekt overfor naturværdier ved forskellige maritimt baserede friluftsaktiviteter og muligheder for at undgå/minimere disse. Desuden laves der informationsmateriale om mulighederne for at færdes i og langs Vadehavet.
Projektet har en samlet projektsum på 4,8 mill. kr, der er ansøgt i Det Syddanske Grøn Vækst Program (50 % finansiering). Der er indkommet endelig
godkendelse af ansøgningen på, der bidrager med 2,4 mio. kr. Samtidig har
Vadehavskommunerne givet tilsagn om medfinansiering for 200.000 kr. Projektet kan gennemføres, under den forudsætning, at nationalparken rejser den
resterende finansiering på 2,2 millioner kr, hvilket forventes gennemført i
2014.
5.4 Vadehavsfestival 2014
Med udgangspunkt i Vadehavets unikke natur og kulturarv skal Vadehavsfestivalen præsentere nye kunstneriske udtryksformer inden for blandt andet billedkunst, film, litteratur, musik, scenekunst og tværkunstneriske udtryk.
Som en væsentlig del af Vadehavsfestival 2014 laves Wadden Tide, der har til
formål at sætte internationalt spot på Vadehavet og skabe et kulturelt bånd
mellem kunstnere fra alverdens lande med vadehav. Kunstnere fra lande som
England, Frankrig, Holland, Danmark, USA og Japan (16 lande i alt) – samles
for at sætte fokus på kultur, natur og identitet i vadehavsområdet. Kunstnerne
vil i en skabelsesproces over ca. 14 dage arbejde med at skabe værker på specielt udvalgte steder i Kulturregion Vadehavet.
Wadden Tide omfatter ligeledes planstrategisk arbejde samt formidling til børn
og unge, hvilket skal tilføre og sikre langstrakte perspektiver og yde et vigtigt
bidrag til kulturudveksling samt kunstnerisk udvikling på tværs af grænser.
Nationalpark Vadehavet har i 2013 indgået samarbejde med Vadehavsfestivallen og støtter projektet med i alt 250.000 kr fordelt med 125.000 kr i 2013 og
samme beløb i 2014.
5.5 Verdensarv 2014 (IUCN besøg og planlægning af indvielse)
På baggrund af beslutningerne på Den 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.
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Nationalparken har endvidere udarbejdet et
samlet koncept for festliggørelsen og markeringen af, at UNESCOs Verdensarv kommer til
Nationalpark Vadehavet i august 2014, som
led i Tall Ships Races 2014 i Esbjerg.
Konceptet indebærer, at fem hollandske fliser
med UNESCOs verdensarv-logo og særligt vadehavsmotiv sejles til Danmark fra Harlingen i den hollandske del af Vadehavet
om bord på et stort tysk sejlskib hjemmehørende i den tyske del af Vadehavet.
Fliserne modtages af en repræsentant for kongehuset, miljøministeren, borgmestre, nationalparkens formand og indbudte gæster på kajen Esbjerg under
Tall Ships Races. Efterfølgende sejles fliserne ud til fem destinationer i nationalparken, hvor de nedlægges ved lokale events.
Nationalparkens bestyrelse har som led i projektets gennemførelse godkendt,
at nationalparken i 2014 kan indgå aftale med Tall Ships Races om at blive
VIP-sponspor og herigennem opnå størst mulig synlighed af fejringen af verdensarven, idet der forventes meget stor mediebevågenhed og op mod en halv
mio. gæster under Tall Ships Races.
5.6 Samarbejde med Realdania om projekt ”Steder i landskabet” ved
Ballum Sluse
Projektet er en del af ”Steder i landskabet” - ét af tre initiativer i Realdanias
kampagne ”Stedet tæller”. Formålet er at etablere en stærk og entydig ankomst til Ballum Sluse og udbygge stedets rolle som et knudepunkt for nationale og internationale cykel- og vandreruter samt for sejlende på åen eller Vadehavet og de mange gæster, der ankommer til stedet i bil.
I projektet skal indgå en opgradering af den eksisterende parkeringsplads ved
kroen, en løber eller en trædesten ud til diget samt en sikring af de stier, der
skal føre besøgende rundt på diget og omkring slusehuset. For det andet skal
der finde en oprydning sted ved den eksisterende parkeringsplads på diget.
Situationen med ankomst, parkering og adgang til diget skal bearbejdes til et
arkitektonisk hele, så der skabes en sammenhængende fortælling
Nationalpark Vadehavet er bygherre, Digelaget er lodsejer og Realdania finansierer projektet op til 2,5 mio. kr.
Der er i 2013 gennemført en udvikling af projektets indhold med beskrivelser
og tegninger og udformning af ansøgninger til relevante myndigheder. Efterfølgende er projektet sendt til første myndighedsbehandling hos Naturstyrelsen, som underkendte et del-element i form af platform fra digekronen og ud
mod vest. De rådgivende arkitekter er blevet bedt om at udarbejde nye skitser
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til en alternativ løsning, som forelægges Realdania, Digelaget og Nationalpark
Vadehavet forud for en fornyet myndighedsbehandling. Parallelt med dette
konsulterer nationalparken Tønder Kommune for at finde en afklaring på det
fremtidige ejerskab og vedligeholdelse af anlægget.
Det forventes, at nye skitser vil foreligge i marts måned 2014, hvor de kan forelægges projektparterne til kommentering.
Målsætning 6 - Turisme og friluftsliv på bæredygtigt grundlag
6.1 Skiltning, opstart af registrering af eksisterende skiltning
Nationalparkens afgrænsning og dens oplevelsesmuligheder skal synliggøres
gennem opsætning af informationstavler og skilte i tæt samarbejde med kommuner og Naturstyrelse samt Destination Sydvestjylland.
Der er i 2013 med bistand fra en GIS-kyndig konsulent etableret et system/en
metodik for registrering af eksisterende skiltning i en ArcGis database, der kan
gøres tilgængelig for myndigheder og øvrige samarbejdspartnere. Registrering
i felten vil starte primo februar, hvis vejret tillader det. På baggrund af registreringen af eksisterende skiltning, vil der blive lavet en samlet plan for nationalparkens skiltning herunder mulighederne for at lave fælles ny og opdateret
skiltning i området for at undgå ”skilteskove”.
6.2 Turisme-og udviklingsplan for Havneby
Havneby på sydspidsen af Rømø tiltrækker allerede på nuværende tidspunkt et
stort antal turister, men en række undersøgelser har vist, at der mangler en
højere kvalitet og sammenhæng i tilbuddet til turister for at få en god oplevelse. Der er derfor i 2013 blevet udarbejdet en ”Turisme- og Oplevelsesplan for
Havneby” i et samarbejde mellem Tønder Kommune, Rømø-Tønder Turistforening, Sydvestjysk Udviklingsforum, Videncenter for Kystturisme, Rømø Havn,
Enjoy Resorts, Tønnisgaard Naturcenter og Nationalpark Vadehavet. Nationalparken har i dette regi fokus på at bidrage til formidlingen og synliggørelsen af
nationalparken gennem information og skiltning af stiforløb og oplevelsesmuligheder.
Indsatsen i 2013 har været bidrag til planen og forslag til dens gennemførelse.
Det forventes, at nationalparken vil bidrage til konkrete tiltag i 2014-16 gennem skiltning, rutefaciliteter og information samt events.
6.3 Samarbejde med Destination Sydvestjylland/Sydvestjysk Udviklingsforum
Destination Sydvestjylland er ansvarlig for gennemførelsen af en række projekter, der har til formål at udvikle oplevelsesøkonomien i de fire Vadehavs-
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kommuner. Der er i denne forbindelse en række oplagte samarbejdsflader i
forhold til nationalparkens målsætninger. Blandt disse har der i 2013 været
fokus på:
• Projektet ”Powered by Cycling – Panoramaruter”, der skal bidrage til en
opgradering af oplevelsesværdien på to cykelruter, hvoraf den ene er national cykelrute 1- ”Nordsøruten”, der går langs hele vestkysten og bl.a.
binder nationalparkerne i Thy og Vadehavet og Naturpark Vesterhavet
sammen. Der er lavet en samlet gennemkørsel og bedømmelse af hele
ruten samt udarbejdet en række sløjferuter i tilknytning af hovedforløbet. Nationalpark Vadehavet er ikke direkte partner i projektet men bidrager i forbindelse med workshops og møder. Resultaterne fra projektet
vil blive koordineret med bl.a. Projekt Friluftsturisme (se 5.3) mm.
• Destinationsudviklingsindsats, hvor en række attraktioner – herunder
Nationalpark Vadehavet – har været genstand for workshops med fokus
på udviklingstiltag. For nationalparkens vedkommende var der fokus på
samarbejdet mellem virksomheder og nationalparken om at udvikle nationalparkens brand til fælles gavn og glæde.
• Udvikling af oplevelsestilbud for kajak-roere med bl.a. afprøvning af kajakture i forbindelse med Tønderfestivalen.
6.4 Strategi for bæredygtig turisme (trilateral indsats)
Miljøministrene vedtog på Ministerkonferencen på Sild i 2010 at der skulle udarbejdes en trilateral strategi for bæredygtig turisme. Processen med at udarbejde strategien involverede indsamling af basisviden om turismen i den samlede Vadehavsregion med eksempler på turismetiltag, der vurderes som værende bæredygtige såvel økonomisk, socialt og naturmæssigt. Der er etableret
en fælles trilateral arbejdsgruppe og været ansat en række konsulenter til at
udarbejde udkast til strategien og forestå regionale høringer af denne. Nationalpark Vadehavet har repræsenteret danske interesser i denne sammenhæng
i et stærkt samarbejde med Naturstyrelsen Vadehavet og Kommunernes Vadehavssekretariat og med inddragelse af Destination Sydvestjylland.
Strategien forventes underskrevet af repræsentanter for alle tre Vadehavslande under Den Trilaterale Ministerkonference i Tønder i februar 2014. Nationalparkens formand Bent Poulsen vil være blandt medunderskriverne.
Arbejdet med realisering af strategien vil efterfølgende ske som en del af det
trilaterale samarbejde indenfor Verdensarven.
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Målsætning 7 - Beskyttelse af særligt sårbar natur
7.1 Projekt Ensianblåfugl
Som et led i indsatsen for særligt sårbare naturtyper og arter har Biologisk Institut ved Københavns
Universitet med støtte fra NPV (11.000 kr) gennemført et forskningsprojekt vedrørende sommerfuglen
Ensianblåfugl i Nationalpark Vadehavet i 2013.
I forbindelse hermed informerer nationalparken offentligheden om projektet, artens forekomst og de særlige biologiske og forvaltningsmæssige udfordringer, der knytter sig til sommerfuglen og dens
værtsplante Klokke-Ensian. Desuden rummer projektet oplagte muligheder for
et fremtidigt samarbejde med Naturpark Vesterhavet mod nord, som også
rummer levesteder for de to arter.
Undersøgelserne ved Ho, på Fanø og på Rømø blev gennemført i juli 2013 og
der er udarbejdet udkast til en info-folder om projektet. Desuden har nationalparken via en aftale med Tandrup Naturfilm fået dokumenteret Ensianblåfuglen
og projektet i levende billeder. Der arbejdes på at færdigredigere to film om
hhv. projektet og artens særlige levevis.
De fortsatte planer er:
• Københavns Universitet udarbejder et statusnotat til NPV om Ensianblåfuglen, dens levesteder og de vigtigste forvaltningsmæssige tiltag,
som er nødvendige for at forbedre levestederne for arten.
• Informationsfolderen om Ensianblåfuglen færdigredigeres og trykkes.
• Informationstavler udarbejdes og opsættes på udvalgte nøglelokaliteter
for arten.
• Filmene om Ensianblåfuglen og projektet i NPV færdigredigeres og der
udarbejdes en plan for, hvordan film-sekvensen skal/kan anvendes (på
TV, i udstillinger/formidlingscentre, på turistbureauer, på Fanøfærgen
etc.).
• At der for udvalgte kerneområder udarbejdes forvaltningsplaner i samarbejde med de relevante lodsejere, ligesom de udvalgte kerneområder
skal indgå i formidlingen af projektet og dokumenteringen af biodiversiteten i Nationalpark Vadehavet.
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Målsætning 8 - Naturvejledning og formidling
8.1 Samarbejde med Vadehavets Formidlerforum
Vadehavets Formidlerforum er et samarbejdsforum for offentlige og halvoffentlige formidlingsinstitutioner i Vadehavsområdet. Nationalpark Vadehavet har
indgået en samarbejdsaftale med forummet, der bl.a. indebærer, at nationalparken indgår i koordinerings- og styregruppe for forummet. Samarbejdsaftalen er endvidere grundlaget for en række individuelle projektaftaler om:
•
Forvaltning, drift og udvikling af undervisningsprogrammet Mit Vadehav, som Nationalpark Vadehavets officielle undervisningstilbud.
Myrthue under Esbjerg Kommune er tovholder på opgaven (se også
9.3)
Støtte til den Koordinerende funktion for Vadehavets Formidlerforum.
•
Friluftsrådet har gennem en årrække støttet en koordinerende funktion
gennem et løntilskud på 90% af en årsløn. Nationalparken supplerer
dette tilskud og understøtter med kontorfaciliteter og driftsmidler. Koordineringsindsatsen kommer bl.a. til at omfatte årligt formidlermøde
og udgivelse af et fælles nyhedsbrev.
•
Temadage (se 4.2)
•
Aftale om fælles indsats i forbindelse med Nationalparkdage fra 2014 og
fremefter herunder forberedelse af en fotokonkurrence.
•
Nationalpark Vadehavet informationsfolder,
hvor Vadehavscentret er tovholder på udarbejdelsen af et udkast til indhold. Folderen
forventes færdig i 2014.
• Online aktivitetskalender, som kan integreres
på nationalparkens og nationalparkpartnernes
hjemmesider.
• Nationalpark magasin, hvor Vadehavets Formidlerforums artikeldatabase lægges til grund
for en væsentlig del af indholdet i den første
udgave. Magasinet får et omfang på 84 sider
med 11 større artikler om temaer fra nationalparken. Magasinet vil være på både dansk og tysk og blive distribueret gratis via partnere og udvalgte virksomheder og aktører.
• Udvikling af indhold i nationalparkpartnerworkshop, som forventes afholdt første gang i starten af 2014. Workshoppen er en årligt tilbagevendende begivenhed, som skal give partnerne en grundlæggende forståelse for nationalparken, dens formål og indhold. NaturKulturVarde er
tovholder på opgaven.
• Indgangsportaler i form af fælles udstillingselementer i variabel størrelse og i et genkendeligt design, som skal bidrage til synliggørelse af na-
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tionalparken. Det vil også være NaturKulturVarde, der bliver tovholder
på denne opgave.
8.2 Mobilapplikation
I samarbejde med de to andre danske nationalparker er der indhentet tilbud
på en teknisk platform for en mobilapplikation med oplevelsesruter og –
punkter samt en række andre muligheder, såsom skattejagt og opgaver. Der
er på baggrund af tilbuddene indgået aftale med Combine om en fælles løsning. Indhold og funktionaliteter forventes først at komme på plads i slutningen af 2014 for Vadehavets vedkommende.
8.3 Hjemmeside
Platformen for nationalparkernes nuværende hjemmesider er forældet og leverandøren ophørte med at understøtte den pr. 1. januar 2014.
Staten har fået udviklet en ny platform, der hedder
GoBasic. Det er et moderne CMS-system, hvor superbrugere og web-redaktører hurtigt og enkelt kan oprette sider og redigere indhold, uden at skulle have
kendskab til HTML-programmering og lignende. GoBasic-løsningen skal bruges af alle ministerier og styrelser.
Nationalpark Vadehavet tog i 2013 initiativ til udvikling
af et færdigt oplæg til en ny hjemmeside. Oplægget
indeholdt ønsker til indhold, funktionalitet og navigation og var en klar modernisering af den eksisterende
hjemmeside.
Kort før jul blev nationalparkerne præsenteret for et
første udkast til ny hjemmeside baseret på Go Basic udarbejdet af Naturstyrelsens Presse- & Kommunikationsafdeling. Dette oplæg blev bedømt som værende mindre tilfredsstillende, og der vil i 2014 skulle arbejdes henimod en
bedre løsning.
8.4 Facebook
Nationalpark Vadehavet er i 2013 blevet administrator af facebooksiden ”Vadehavet”, og med udgangen af 2013 havde man formået at udvide antallet af
”likes” til ca.2.300. Der arbejdes målrettet med at udvikle kendskabet til facebooksiden og få så stort et netværk som muligt bl.a. gennem brug af ”Boost”funktionen.
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8.5 Mobil udstilling
Til formidling af nationalparken i forbindelse med events og arrangementer op
og ned langs kysten er der lavet tegninger til en mobil udstilling, der kan fragtes og opstilles ”on location”. Udstillingen
var oprindeligt projekteret som en større
stilladsløsning lig nationalparkens første og
nuværende mobile udstilling. Igennem projektet og via drift af den eksisterende stilladsløsning, er det besluttet at ændre konceptet til en udstillingstrailer, der er nemmere at fragte og stille op, som kan rumme flere oplysninger og være mere synlig.
Der er søgt om og opnået støtte på 86.000 kr til projektet fra LAG Tønder.
Traileren leveres i uge 9 2014.
Målsætning 9- Forskning og undervisning
9.1 Forskningskonference 2013
Den 22. maj 2013 blev der afholdt Vadehavskonference på Syddansk Universitet i Esbjerg. Konferencen var et fælles arrangement for Aarhus Universitet,
Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Nationalpark Vadehavet.
På konferencen blev der præsenteret en række forsknings- og overvågningsprojekter med tilknytning til Vadehavsområdet indenfor flere forskningsområder. Konferencen bidrog endvidere til at bringe forskere sammen fra forskellige
fagdiscipliner og herigennem udveksle viden og erfaringer smat inspirere til
tværfagligt samarbejde. Konferencen bidrog også til et overblik over de forskningsmæssige aktører og aktiviteter i området. Endelig blev det besluttet at
etablere en dansk platform for tværgående forskning i Vadehavsområdet (se
9.2).
9.2 Nationalpark Vadehavets Tværfaglige Videnskabelige Udvalg
På baggrund af anbefalingerne fra Vadehavskonferencen (jf. 9.1) har nationalparken nedsat et tværfagligt videnskabeligt udvalg med deltagere fra
• Geocenter Danmark – GEUS
• Århus Universitet – Bioscience
• Syddansk Universitet – Center for turisme, innovation og kultur, Center
for maritime og regionale studier og Center for landdistriktsforskning
• De statsanerkendte muséer i Vadehavsområdet
• DTU Aqua
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Udvalget vil forestå afholdelse af årlige symposier og repræsentere dansk vadehavsforskning i trilateral sammenhæng. Udvalget vil endvidere rådgive nationalparkbestyrelsen i forskningsspørgsmål. Der er udarbejdet og vedtaget et
kommissorium for det tværfaglige videnskabelige udvalg.
9.3 Mit Vadehav
Mit Vadehav er udviklet af Vadehavets Formidlerforum og er Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal. Her findes undervisningsmaterialer til
skoler og aktivitetsbeskrivelser til børnehaver. Formålet er at give viden om og
kendskab til Vadehavsområdet.
Børnehavebørn får viden om og kendskab til Vadehavsområdet, mens de arbejder med læreplanerne
for børnehaven. Folkeskolernes elever får tilsvarende
viden om og kendskab til Vadehavsområdet, mens
de arbejder med folkeskolens faglige mål. Der er
materialer til undervisning om, ved og i Vadehavet til
mange fag - ikke kun naturfagene. Der er lagt vægt
på, at der arbejdes tværfagligt med emnet, samt at
eleverne kommer ud og oplever naturen og kulturen.
Opgaverne kan med fordel bruges som forberedelse
til lejrskoler ved Vadehavet.
Lærere og pædagoger, der vil arbejde med Mit Vadehav tilbydes kurser i at
anvende materialet og flere af områdets formidlingsinstitutioner tilbyder forløb
i felten.
Myrthue - Natur, Kultur & Læring under Esbjerg Kommune er en af institutionerne bag Vadehavets Formidlerforum og er tovholder på drift og udvikling af
Mit Vadehav. Indsatsen i 2013 har fokuseret på at lave materiale, der kan bidrage til at synliggøre Mit Vadehav overfor lærere og pædagoger og inspirere
dem til at gå i gang med materialet. Der er optaget en film, som introducerer
Mit Vadehav og fremstillet profilmateriale i form af T-shirts, notesblokke og
kuglepenne. Der er endvidere lavet nye ikoner til en opdatering af Mit Vadehav
på internettet. Dette vil blive indarbejdet i en ny og opdateret udgave af nationalparkens hjemmeside.
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Målsætning 10 - Udvikling i samspil med omgivelserne
10.1 Nationalparkpartner-program
Partnerprogrammet har til formål at samle de kræfter, der vil arbejde for udvikling og fremme af kvalitetsprodukter og tjenesteydelser med tilknytning til
Nationalpark Vadehavet samt bidrage til markedsføringen af denne. Formålet
er gensidigt for nationalparken og partnerne, idet begge parter skal have gavn
af certificeringen. Det er vigtigt, at forbrugeren opfatter mærkningen som
troværdig og som et godt brand samt at partnerne oplever ordningen som inspirerende og let tilgængelig.
Der er med udgangen af 2013 indgået partnerskab med 62 partnere indenfor
følgende kategorier:
-

6 eventpartnerskaber
36 formidlingspartnerskaber
12 partnerskaber indenfor overnatning/bespisning
6 producentpartnerskaber
2 erhvervspartnerskaber

Der arbejdes fortsat målrettet med opsøgende arbejde for at finde nye partnere, specielt indenfor overnatning/bespisning samt producenter. Når 100 partnerskaber er indgået, vil indsatsen blive fokuseret mere på drift og udvikling af
de eksisterende partnere.
Der er til partnerne udviklet en del informations- og profileringsmateriale.
10.2 Støtte til mindre projekter
Nationalparken modtager løbende ansøgninger om støtte til større og mindre projekter. Nationalparkbestyrelsen har oprettet en pulje til støtte af mindre projekter,
som falder indenfor rammerne af Målsætning 10. Puljen
var i 2013 på 450.000 kr, hvorfra der blev bevilget tilskud til følgende projekter:
•
•
•
•
•
•
•

Ella Bella – 50.000 kr
Kutteren E1 (Fiskerimuseet) – 60.000 kr
Mandø Marathon – 5.000 kr
Udstopning af Havørn til Naturcenter Tønnisgaard – 17.100 kr
Film til Kunstrunden – 6.000 kr
Maritimt Kort (Hjerting Lokalarkiv) Vadehavsløbet – 5.000 kr
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•
•

Skilte til Varde Å Dag – 15.000 kr
Maritimt Marked i Ribe – 5.000 kr

Til brug for ansøgere og sekretariatets behandling af ansøgninger er der udviklet et ansøgningsmateriale med formular og vejledning.
10.3 Fødevarer – Samarbejde med Sydvestjysk Udviklingsforum om
Fødevarestrategi
Indsatsen har til formål at understøtte udviklingen af kvalitetsprodukter fra nationalparken og fremme deres synlighed på markedet som en del af markedsføringen af området og udviklingen af lokalsamfund.
Der er i samarbejde med Sydvestjysk Udviklingsforum/Sydvestjyske Smagsoplevelser udarbejdet og trykt en strategi, som vil danne baggrund for den videre
indsats. I relation til Nationalpark Vadehavet er der især lagt vægt på den rolle, som nationalparkens partnerprogram kan have for produktion, udvikling og
markedsføring af fødevarer fra nationalparken.
Målsætning 11 - Trilateralt samarbejde
11.1 Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse
Nationalpark Vadehavet er medlem af den Trilaterale Vadehavsbestyrelse og
en række arbejdsgrupper for trækfugle og bæredygtig turismestrategi (jf. 6.4).
Herudover bidrager nationalparken til arbejdet med udvikling af en strategi for
udvikling af et Verdensarv Vadehavet brand, koncept for salg og markedsføring
af verdensnaturarvs-merchandise samt Verdensarvskampagne og den Internationale Vadehavsskole.
Fokus for arbejdet i Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse har i 2013 været på
forberedelse af Den Trilaterale Ministerkonference i Tønder i 2014.
Nationalparken er endvidere repræsenteret i Wadden Sea Forum (Vadehavsforum), som er en er en uafhængig platform for interessenter fra Vadehavsregionen, i Danmark, Tyskland og Nederlandene. Vadehavsforum har bl.a. til formål at bidrage til en bæredygtig udvikling af Vadehavsregionen. Med afsæt i at
integrere specifikke tværsektorielle og grænseoverskridende strategier, teknikker og aktiviteter som er miljøvenlige, økonomisk bæredygtige og sociale.
11.2 Interreg 4A projekt Natur og Turisme
Interreg-projektet Natur og turisme langs den dansk-tyske Nordsøkyst har til
formål at fremme det grænseoverskridende samarbejde om udvikling af turismesektoren og oplevelsesmulighederne med fokus på de to nationalparker.
Samarbejdet omfatter bl.a.:
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•
•
•
•
•
•

interviewundersøgelse af lokalbefolkningens holdninger og kendskab til
nationalparkerne
fælles produktkendskabsture
udveksling af erfaringer med bl.a. partnerskabsprogram
udgivelse af et tosproget NP-magasin om den maritime kulturhistorie
henover grænsen med konkrete forslag til oplevelser og besøgssteder
udvikling af fælles tilbud indenfor cykelturisme
afholdelse af kunstudstillinger og fremme af samarbejde mellem vadehavskunstnere

En væsentlig indsats i 2013 var gennemførelsen af en analyse af befolkningens
holdning til nationalparkerne i de to lande. Denne indsats er nærmere beskrevet i afsnit 12.1 nedenfor.
Målsætning 12 - Opfølgning og evaluering
12.1 Beboeranalyse
Den tyske Nationalparkforvaltning i Nationalpark Slesvig Holstenske Vadehav
har siden 2000 gennemført en årligt tilbagevendende telefonundersøgelse
blandt beboere i områder, der grænser op til nationalparken. Undersøgelsen
har til formål at afdække kendskab og holdning til ”National Park Slesvig Holstenske Vadehav” og ”Vadehavet som verdensnaturarv” samt afdække kundetilfredsheden med nationalparken og dens tilbud.
Nationalpark Vadehavet deltager i et fælles Interreg 4A understøttet projekt i
samarbejde med bl.a. den tyske Nationalpark Slesvig Holstenske Vadehav. I
forbindelse med projektets aktiviteter har Nationalpark vadehavet derfor ønsket at gennemføre en lignende undersøgelse af kendskab og holdning til Nationalpark Vadehavet blandt beboere i områder, der grænser op til Nationalpark
Vadehavet.
Analysefirmaet MEGAFON har i den forbindelse gennemført en repræsentativ
undersøgelse blandt beboere i Fanø, Varde, Esbjerg og Tønder Kommune for at
afdække deres kendskab og holdning til samt tilfredshed med Nationalpark Vadehavet og dens tilbud. Undersøgelsen blev gennemført blandt beboere i alderen 15 år og derover i udvalgte postnumre i de 4 kommuner, der grænser op
til nationalparken.
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Undersøgelsen er gennemført som en ren telefonundersøgelse. Denne indsamlingsmetode sikrer en stor og meget nøjagtig spredning indenfor målgruppen.
Dette er medvirkende til at sikre den bedst mulige datasikkerhed og dermed
en meget høj kvalitet i undersøgelsen. Herudover er fordelen ved telefoninterview, at respondenterne har mulighed for at få gentaget et spørgsmål, hvis de
ikke forstår, hvad der bliver spurgt om. Desuden sikres, at respondenterne
bruger den fornødne tid på hvert enkelt spørgsmål. Derved øges sandsynligheden for, at der svares på det, der bliver spurgt om, og at alle spørgsmål bliver
forstået og besvaret.
Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden d. 6. til d. 12. juni 2013. Der blev i alt gennemført 1.010 interview med
målgruppen. For en undersøgelse af denne art er 1.000 interview et passende
antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater.
Der er foretaget vægtning af svarmaterialet for at gøre materialet så repræsentativt som muligt i forhold til den samlede population i de 4 kommuner/udvalgte postnumre. I denne forbindelse er det samlede antal interview
vægtet i forhold til køn, alder og bopæl, således, at datamaterialet fremtræder
repræsentativt i forhold til disse parametre.
12.2 Rigsrevisionen
I 2013 gennemførte Rigsrevisionen en undersøgelse af de danske nationalparker. Undersøgelsen havde til hensigt at undersøge etableringsprocessen for
nationalparker i Danmark, som et bidrag til en international fællesrevision af
nationalparker i 7 lande. Nedenstående er et uddrag fra Statsrevisorernes beretning.
Statsrevisorerne finder, at Miljøministeriets faglige og styringsmæssige rammer for nationalparkerne ikke har været helt tilstrækkelige til at sikre, at nationalparkerne på længere sigt kan styrke og udvikle naturen.
Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:
 At Miljøministeriet fremover i højere grad bør medvirke til, at bestyrelserne
for nationalparkerne har effektive styringsredskaber i form af klare og målbare mål i nationalparkplanerne og dermed grundlag for prioriteringer.
 At Miljøministeriet fremover bør følge mere systematisk op på nationalparkernes indsats og resultater. Ministeriet kan således få et grundlag for at
vurdere, om lovens hovedformål er opfyldt. Ministeriet planlægger først at
evaluere nationalparkloven i 2018, og ministeriet har endnu ikke overvejet,
hvilke kriterier evalueringen skal baseres på.
Statsrevisorerne konstaterer endelig:
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 At der ingen garanti er for, at nationalparkerne bidrager til at styrke og udvikle naturen, bl.a. fordi nationalparkerne er afhængige af, at lokale lodsejere vil samarbejde, og at nationalparkerne kan rejse ekstern finansiering. Fx
har 2 ud af de 3 nationalparker tilsammen rejst ekstern finansiering på 17,5
mio. kr., dog er ingen af disse midler øremærket til naturindsatsen.
Hele Rigsrevisionens rapport kan læses på
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2013/62013/
Studieture
I juni 2013 afviklede man en fælles tur for Nationalparkrådet og –bestyrelsen
til området omkring Rømø, for blandt andet at høre om en række igangværende projekter og få indtryk af partnerskaber. Man besøgte Ballum Sluse, et muligt nedslagspunkt for Realdanias ”Stedet Tæller”, Naturcenter Tønnisgaard,
hvor Rømø Slagteren, som er partner i Nationalpark Vadehavet, fortalte om sin
virksomhed og gevinst ved partnerskabet, Kommandørgården (museet) og
området omkring denne samt besigtigede Sønderstrand, som er oplagt ynglefugleområde.
Økonomi og årsresultat
Nationalpark Vadehavet fik ved indgangen af 2013 en bevilling på kr. 7,5 millioner. Af bevillingen må maksimalt 2,5 millioner kr. anvendes til administrative
formål, og mindst 5 millioner kr. skal gå til udviklingsformål.
Ved udgangen af 2012 havde Nationalpark Vadehavet endvidere uforbrugte
midler fra 2012 på 1.432.409,00 kr. Årets resultat for 2013 blev et samlet forbrug på 3.772.082,00, og der er således anmodet om overførsel af uforbrugte
midler fra 2012 og 2013 til 2014 på i alt 5.204.491,00 kr.
Tallene for 2013 fremgår af bilag 1.
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Bilag:
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:
Bilag 4:
Bilag 5:
Bilag 6:

Regnskab og bevilling for Nationalpark Vadehavet 2013
Nationalparkbestyrelsen
Nationalparkrådet
Kort over Nationalpark Vadehavet og basisdata
Partneroversigt 2013
Projektstøtte 2013
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Bilag 1: Regnskab og bevilling for Nationalpark Vadehavet 2013
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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 regnskabet for 2013 er retvisende
og uden væsentlige fejl eller mangler, og dermed afspejler Nationalpark Vadehavets
dispositioner.
Naturstyrelsen den

/

2014

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

/

2014

Bent Poulsen
Formand for Nationalparkbestyrelsen
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Bilag 2: Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet
Formand
Varde Kommune
Fanø Kommune
Esbjerg Kommune
Tønder Kommune
DN
Friluftsrådet
Landbrug og fødevarer
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Digelagene
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet

Bent Poulsen
Gylling Haahr
Borgmester
Erik Nørreby
Borgmester
Kurt Jakobsen - afløste Johnny Søttrup marts 2012
Laurids Rudebeck
Borgmester
Britt Schak Hansen
Formand for DN Fanø
Hanne Voetmann
Formand i Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland
Jette Beck
Konsulent, Landbrugsrådgivning Syd
Anette Fonder Nielsen
Medlem bestyrelsen DOF Sydøst-jylland
Hans Christian Fuglsang
Repræsentant for Danmarks Jægerforbund
Lars Brinch Thygesen
Miljøkonsulent
Kjeld Andreasen
Formand for Rejsbydigelaget
Bent Rasmussen
Skovrider
Mette Guldberg
Formand for Nationalparkrådet, museumsinspektør
Fiskeri- & Søfartsmuseet
Svend Tougaard, Sekretær Vadehavets Bådklubber
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Bilag 3: Nationalparkrådet
Danmarks Fiskeriforening
Dansk Botanisk Forening
Destination Sydvestjylland
DMU
Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste
GEUS
LAG
LAG Fiskeri
Lokalarkiverne
Marsken omkring Sneum Å
Museerne i Vadehavsområdet
Region Syddanmark
Det Rådgivende Udvalg for
Tøndermarsken
Det Rådgivende udvalg for
Vadehavet
Sydvestjysk Udviklingsforum
Vadehavets bådklubber
Vadehavets Formidlerforum
Vadehavskunsterne
Skallingen, Ho og Oksbøl
Varde Ådal
Marbækområdet
Fanø
Ribe Marsken
Mandø
Rømø
Tøndermarsken

Oluf Stenrøjl
Søren Vinding
Poul Therkelsen
Karsten Laursen
Søren Malle
Jens Morten Hansen
Hans Marten Smidt
Preben Friis-Hauge
Birgitte Thomsen
Randi Kragh Hansen
Mette Guldberg
Susanne Linnet
Bo Jessen
Erling Krog
Winnie Abildgaard
Svend Tougaard
Klaus Melbye
Else-Pia Martinsen Erz
Anne Marie Slaikjær
Ole Andresen
Claus Løth
Ole Mouritzen
Karen Boel Madsen
Kent Rygaard
Søren Sørensen, afløst af Jens Laursen april 2013
Claus Christensen
Jan Gravesen
Søren Laursen
Bodil Marie Arbjerg Lundby
Peter Sönnichsen
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Bilag 4: Kort over Nationalpark Vadehavet og basisdata
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Basisdata om Nationalpark Vadehavet
Indviet 16. oktober 2010
Areal: 145.900 ha (1.459 km2)
Landareal: 30.000 ha (300 km2)
Der er fire kommuner i nationalparken
Ca. 97 % af området er udpeget som Natura 2000-område
To gange dagligt flytter tidevandet 1 mia. kubikmeter vand
10-12 millioner rastende fugle passerer Vadehavet hvert året
Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder, og for en lang
række vandfuglearter er Vadehavet både den vigtigste rasteplads og det vigtigste overvintringsområde i Europa. Desuden yngler en stor bestand af den
spættede sæl i Vadehavet.
Vadehavet strækker sig over cirka 500 kilometer fra Blåvandshuk i Danmark til
Den Helder i Holland og dækker omkring 9.000 km2 marsk, tidevandsflader,
dyb, højsande, sandstrande og klitter. En kæde af øer adskiller selve Vadehavet fra Nordsøen.
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Bilag 5: Partneroversigt
Firmanavn
Blue Water Fonden
SE
FIM-motocamp
Kajak Fanø
Kunstrunden Sydvestjylland
Mandø Marathon
Vadehavsløbet
Vesthop
Common Wadden Sea Secretariat
Destination Sydvestjylland
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Hjemsted Oldtidspark
Hjerting Kanelaug
Longview Trailriding
Mandø Event
Marskguiden
Midtgård
Mit Vadehav
Museet for Varde By og Omegn
Museum Sønderjylland, Højer Mølle
Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder
Museum Sønderjylland, Skærbæk
Myrthuegård, Skoletjenesten Esbjerg Kommune
Naturguiden
NaturKulturVarde
Naturstyrelsen Blåvandshuk
Naturstyrelsen Vadehavet
Ribe VikingeCenter
Rømø-Tønder Turistforening
Scanoropa Bus
Skærbæk Avis
Sort Safari
Strandskaden
Sydvestjyske Museer
Tønder Kommune
Tønnisgaard Naturcenter
Vadehavets Formidlerforum
Vadehavscentret
Varde Kommune
Varde Turistbureau
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Partnertype
Erhvervssponsor
Erhvervssponsor
Event
Event
Event
Event
Event
Event
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling
Formidling

Årsrapport 2013
Visit Esbjerg
Visit Fanø
Danhostel Ribe
Hjerting Badehotel
Hotel Ansgar
Hotel Britannia
Hotel Dagmar
Hvidbjerg Strand Feriepark
Klithus Mandø
Klægager
Mandø Bed & Breakfast
Novasol Dansommer
Ribe Byferie Resort
Vadehavslejrskolen
Fanø Bryghus
Galerie Erz
Rømø Slagteren
Varde Ådal Lam
Varde Ådals Kød
Vestbien

Formidling
Formidling
Overnatning/bespisning
Overnatning/bespisning
Overnatning/bespisning
Overnatning/bespisning
Overnatning/bespisning
Overnatning/bespisning
Overnatning/bespisning
Overnatning/bespisning
Overnatning/bespisning
Overnatning/bespisning
Overnatning/bespisning
Overnatning/bespisning
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
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Bilag 6: Projektstøtte 2013
Projektstøtte 2013
Der indkom i 2013 22 konkrete ansøgninger om støtte, heraf besluttede Bestyrelsen af støtte nedenstående:
Oversigt over bevilget støtte 2013:
Titel:
Ensianblåfugl, projekt

Målsætning: Ansøger:
9

Dato ans.: Ans. beløb: Bevilget:

Københavns Universitet

2013.01.23

11.000,00

11.000,00

Det maritime marked i Ribe

10

Foreningen Skøgum

2013.01.27

5.000,00

5.000,00

Mandø Marathon

10

Mandø Marathon

2013.02.20

5.000,00

5.000,00

2013.02.21
2013.06.06

50.000,00

Ella Bella

8

Havørn - udstopning

8

Ribe Byferie
Tønnisgaard Naturcenter

Sønderho Strandsø

1

Fanø Kommune

2013.06.28 200.000,00

Vadehavsløbet v/Claus

2013.07.01

5.000,00

5.000,00

8

NaturKulturVarde

2013.07.11

15.000,00

15.000,00

4

Museum Sønderjylland

2012.09.18 150.000,00

150.000,00

Vadehavsfestival

2013.02.07 400.000,00

250.000,00

Kunstrunden
Fiskeri- og Søfartsmuseet

2013.10.28

6.000,00

6.000,00

2013.11.21

60.000,00

60.000,00

Vadehavsløbet
Varde Å dag
Gennemgang af bevaringsværdige bygninger i NPV
Vadehavsfestival
Film vedr. Kunstrunden
Bevaring af museumskutter E1 ”Claus
Sørensen”

10

5, 11 m.fl
10
4, 5, 6

Total

17.100,00

17.100,00
200.000,00

874.100,00 774.100,00
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