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FORORD

Du sidder med Vadehavets Formidlerforums plan 
for 2019 til 2024. Vi blev sat i verden i 2006 for at 
øge sam arbejdet mellem museer, natur centre, 
naturvejledere samt andre institutioner og 
 aktører ved Vadehavet, der formidler Vadehavets 
natur og kultur.

Missionen er på mange måder lykkedes og der er i 
dag et tæt samarbejde mellem mere end 20 aktø
rer i Vadehavets Formidlerforum. Vadehavets For
midlerforum afholder årlige fælles arrange menter 
og har etableret læringsplat formen  mitvadehav.dk 
med tilhørende kurser samt indgår i det trilaterale 
Vadehavssamarbejde i IWSS (Den Internationale 
Vadehavsskole). 

Vadehavets Formidlerforum var en dynamo bag 
etableringen af Nationalpark Vadehavet (2010) 
og UNESCO Verdensarv Vadehavet (2014). Den 
 mission er også lykkedes.

Vi har en styregruppe og en koordineringsgruppe 
samt en konsulent der koordinerer vores aktiviteter. 
Sidstnævnte er ansat i National park Vadehavet. 
 
Friluftsrådet, Nationalpark Vadehavet og de fire 
Vadehavskommuner stiller økonomi til rådighed, 
mens vi selv bidrager med viden, medarbejdere, 
timer og andre ressourcer.

Rammerne for Vadehavets Formidlerforum er 
dels de enkelte institutioners interne strategier 
og planer, dels eksterne planer for Nationalpark 
 Vadehavet, Strategiforum for Verdensarv Vade
havet og Vadehavskommunerne. 

Men Vadehavets Formidlerforums rammer, res
sourcer og betingelser forandrer sig. Vi skal også 
udvikle os. Derfor har vi ud arbejdet denne plan, 
som sætter ord på hvor vi vil hen og hvordan vi vil 
komme derhen. Vores ambitioner er høje – vi vil 
arbejde frem mod formidling i verdensklasse – og 
det kræver en målrettet indsats og investering fra 
os selv og godt samarbejde med og opbakning fra 
vores samarbejdspartnere.

God læselyst!
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SYNTESE
På baggrund af analyserne og de tre workshops, 
se bilag fra workshops, som er gennemført af 
Vadehavets Formidlerforums medlemmer kan for
muleres følgende syntese / delkonklusioner, som 
helt eller delvist kan inddrages i de fremtidige mål 
og aktiviteter:

•  Samarbejder, arbejdsgange og kommuni kation 
kan effektiveres.

•  ITværktøjer kan udnyttes bedre og på nye 
måder.

•  Kompetenceudviklingen på teknologi, natur/
kultur, læringsteknikker og nye områder f.eks. 
sundhed, kan styrkes.

•  Formidlingen kan udvikles og højnes, især den 
kommercielle formidling. 

•  Systematisk evaluering af egne aktiviteter og 
kommunikation af effekter kan bidrage til væ
sentlig udvikling af aktiviteter.

•  Der kan udvises mere kreativitet i forhold til at 
tiltrække midler.

•  Kommunikationen af egne aktiviteter og om
rådets værdier kan med fordel oprustes.

•  Nye forretningsområder kan opbygges og der 
kan udvikles aktiviteter der er mere direkte 
virksomhedsengagerende og ud fordrer den 
enkelte formidlingsorganisation.

•  Tilbud overfor turister og andre, hvor fokus 
ligger på natur og kulturoplevelsen  eller akti
viteter i naturen, kan udvikles med  ’additional 
values’ og derved bidrage til job skabelse og 
værditilvækst.

•  Flere af de eksisterende aktiviteter i Vadeha
vets Formidlerforum kan fortsættes med en 
vis justering, mens der skal suppleres med nye 
aktiviteter.

ANALYSE

Vadehavets Formidlerforum skal manøvrere 
imellem og med mange forskellige interessen
ter, eksempelvis de fire Vadehavskommuner, 
Nationalpark Vadehavet, Friluftsrådet og grønne 
organisationer, Naturstyrelsen, private og offent
lige virksomheder og organisationer, erhvervs og 
turismefremmeorganisationer m.fl. Vi kan ikke 
tilfredsstille alle. Når vi afstikker en kurs og går i 
den retning, så vil være nogle der mener vi skal gå 
i en anden retning. Sådan er det. 

Vi vil i vores arbejde være i kontrol med en  række 
faktorer, men der er også en række udefra kom
mende påvirkninger som vi ikke er i kontrol med, 
og som vi skal tage med i betragtning når vi 
 vurderer vores muligheder for at nå vores mål. 

POLITISKE BETINGELSER
Politisk er der besluttet besparelser og redukti
oner på uddannelse, forskning, kultur og natur. 
Men samtidig er der en øget opmærksomhed po
litisk for at bruge naturen og kulturen som rum til 
at skabe forståelse for naturen og kulturen, som 
menneskeligt fundament, som rum for oplevelser 
og rekreation til at stimulere sundhed og bosæt
ning og til at tiltrække turister. 

ØKONOMISKE BETINGELSER
Den offentlige sektor optimerer på økonomi og 
ressourcer. Især museerne og kultursektoren har 
været ramt de senere år, men også uddannelses
området og naturområdet er der sparet på. Det 
medfører, at der er mindre at gøre med til inno
vation af faciliteter, produkter og menneskelige 
ressourcer der kan bringes ind i samarbejder og 
netværkskonstruktioner. 

Konkurrencen om puljemidler og penge fra fonde 
er øget markantDer er samlet set færre frie 
midler. Det må forventes, at bidrag til Vadehavets 
Formidlerforum kræver klare mål, aktiviteter og 
resultater.

SOCIALE BETINGELSER
Vadehavet ligger langt fra de store byer, hvor de 
fleste unge mennesker søger hen for at læse og 
få jobs. Det påvirker vores muligheder for at sikre 
innovationen og kvalitet i ydelser og services. 
Omvendt er der en tendens til at flere søger ud af 
byerne for et mere roligt liv og større økonomisk 
råderum pga. lavere hus og leveomkostninger, 
som tiltrækker andre unge og mere modne men
nesker.

TEKNOLOGISKE BETINGELSER
Teknologier vinder frem på alle fronter, også på 
kommunikations og formidlingsområderne. 
Udfordringen er typisk ikke at anskaffe teknologi
erne, men at besidde kompetencer og ressourcer 
til at anvende samt drifte teknologierne bedst 
muligt. Især på naturformidlingsområdet er der få 
der benytter teknologier, hvilket står i modsætning 
til brugernes hurtigt voksende brug af og for
ventninger om teknologiernes integration i alt de 
foretager sig.
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KOMMISSORIUM 
OG FORMÅL

Vadehavets Formidlerforums formål er at sikre 
en koordineret og sammenhængende formid
ling af Vadehavets enestående, unikke natur 
og kultur som rummer en nationalpark og en 
Verdensarvsud pegning. Vadehavets Formid
ler Forums overordnede samarbejdsaktiviteter 
 omfatter1:

•  At udvikle og koordinere formidlingen i Vade
havsområdet med udgangspunkt i Vadehavets 
natur og kultur.

•  At udvikle formidlingen for alle målgrupper og 
besøgende i Vadehavsområdet.

•  At udvikle Vadehavets Formidler Forum som 
netværk og fælles platform for natur og 
kultur formidlere i Vadehavsområdet.

•  At udvikle konkret formidlingsmateriale – 
 analogt og digitalt.

•  At samarbejde med Nationalpark Vadehavet og 
Verdensarven om styrkelse af formid lingens 
faglige og didaktiske kvalitet til et niveau som 
flugter med internationale standarder. 

•  At inddrage og samle aktører, der har den for
nødne faglige kompetence så vel som bidrager 
til samarbejdet og deltager i Vadehavets For
midler Forums årlige arrangementer.

•  At inspirere og motivere ledere og med
arbejdere i Vadehavets Formidler Forum til at 
videndele, udveksle erfaringer og samarbejde.

Vadehavets Formidler Forums konkrete aktiviteter 
beskrives i en årlig aktivitetsplan.

1 Vadehavets Formidlerforum: Kommissorium, rev. efterår2017.
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VISION OG MÅLSÆTNINGER

VISION – HER VIL VI HEN

Vadehavsformidling i verdensklasse
  Og vi vil måle på det og fortælle, hvordan det går!

MÅLSÆTNINGER – DET VIL VI OPNÅ
•  Vadehavets Formidlerforum skal være det 

naturlige og attraktive forum, som alle Vade
havsformidlere ønsker at være en del af. 

•  Vadehavets Formidlerforums medlemmer skal 
bidrage til at gøre naturen og kulturen i Vade
havet kendt lokalt, nationalt og internationalt.

•  Vadehavets Formidlerforums formidlere skal 
dygtiggøres med viden og inspiration fra ind og 
udland.

•  Vadehavets Formidlerforum skal fremstå som 
en formidlingsmæssig enhed langs Vadehavs
kysten.

•  Vadehavets Formidlerforum skal have tilbud til 
og en stærk profil fra børnehaveniveau til ung
domsuddannelser.

•  Vadehavets Formidlerforum skal tænke Vade
havets natur og kultur som en helhed.

•  Vadehavets Formidlerforum skal styrke 
oplevelses tilbuddene til turister og samarbejds
partnere i turismeerhvervene på Vadehavets 
natur og kultur.

RESULTATER – DET BIDRAGER VI TIL
• Lokal stolthed og identitet

• Bedre oplevelses og læringstilbud

• Øget turismeomsætning

• Jobskabelse

TIMER, RESSOURCER ØKONOMI

KOMPETENCE-
UDVIKLING

INTERN OG EKSTERN 
KOMMUNIKATION PRODUKTUDVIKLING

VADEHAVSFORMIDLING I 
VERDENSKLASSE
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KOMPETENCEUDVIKLING, INTERN 
OG EKSTERN KOMMUNIKATION   
OG PRODUKTUDVIKLING

Vadehavets Formidlerforum er enige om, at 
kompetenceudvikling er nødvendigt for at reali
sere visionen. Ledere, naturvejledere, museums
inspektører, kulturguider og andre ansatte skal 
gøres dygtigere med viden og inspiration fra ind 
og udland. Den interne kommunikation mellem 
Vadehavets Formidlerforums medlemmer, med
arbejdere og formidlings og udviklingskonsulen
ten skal forbedres.

Den eksterne kommunikation overfor interessen
ter, samarbejdspartnere og medier skal fokuseres.

Den eksterne kommunikation overfor brugerne – 
skoler og uddannelsesinstitutioner, store og små 
lokale beboere, turister og lokale virksomheder – 
skal styrkes. 

Endelig er skal formidlingsprodukterne / tilbud
dene konstant opdateres og udvikles i tråd med 
markedets behov og forventninger, og hvor bære
dygtighed er indtænkt i produkterne.

KOMPETENCEUDVIKLING
Vadehavets Formidlerforum vil arbejde med 
kompetenceudvikling på flere måder, hvor interne 
formidlerforum aktiviteter, medlemmernes egne 
aktiviteter, aktiviteter i regi af Nationalpark Vade
havet og det Trilaterale Vadehavssamarbejde om 
Verdensarven danner fire typer af aktiviteter.

Medlemmerne af Vadehavets Formidlerforum 
 arbejder med egne kompetenceudviklingsaktivite
ter, som ikke indgår i det følgende.

Dernæst er der over årene udviklet aktivite
ter, som er særdeles populære og som styrker 
kompetencer og øger kendskabet til hinanden, og 
derved styrker den formidlingsmæssige enhed 
langs kysten:

• Vadehavets Formidlerforums Fællesdag

• Vadehavets Formidlerforums studietur

•  Samarbejde om opgaver, øvelser og lege til 
mitvadehav.dk 

Kompetenceudviklingsaktiviteter i regi af Natio
nalpark Vadehavet omfatter både direkte og indi
rekte aktiviteter samt nogle som er obligatoriske 
for at være nationalparkpartner og nogle som er 
frivillige at deltage i:

•  Nationalpark Vadehavets partnerprogram: 
Verdensarvspartner med 2  obligatoriske, årlige 
kurser med fokus på især natur fagligheden, 
men også kulturlandskabet mv. Det forventes, 
at Vadehavets Formidlerforums medlemmer 
skal være Verdensarvspartnere. Kursuspro
gram for de kommende 6 år skal udvikles.

•  Nationalpark Vadehavets partnerprogram: 
Uddannelses- og forskningspartnere. Her 
vil være fokus på samarbejde med skoler og 
uddannelsesinstitutioner især med fokus på 
udvikling af mitvadehav.dk. Men også med 
 Nationalpark Vadehavets Forskningsudvalg, 
hvor Vadehavets Formidlerforum kan åbne for 
en dialog om mulige samarbejder.

•  Nationalpark Vadehavets Partnerdag: 
 Obli gatorisk for alle partnere. Rummer fagli
ge input af forskellig karakter med fokus på 
 Vadehavet, men også markeds  kom muni kation, 
nye medier, internationale succesvirksomheder 
mv. Vadehavets Formidlerforum arrangerer 
dagen.

•  Nationalpark Vadehavets Forskningsdag: 
 Verdensarvspartnere skal deltage. For andre 
vil det være frivilligt at deltage. Dagen rummer 
en række forskningsoplæg indenfor humaniora 
(kultur, antropologi osv.), samfunds videnskab 
(turisme, erhvervsudvikling osv.), naturviden
skab (geologi, biologi osv.).

•  Nationalpark Vadehavets Temadag og tema-
publikation: Frivilligt at deltage og bidrage til. 
Årlige arrangementer og publikationer som 
skiftevis fokuserer på kultur og natur. Arrange
res og produceres af  Vadehavets Formidlerfo
rum. Temadagene forventes fremover at skulle 
ændre form, som tænkes udviklet sammen med 
Vadehavets Formidlerforum. Temapublikatio
nerne kan også tænkes at skulle anvende andre 
platforme end tema hæftet, f.eks. video.

•  Nationalpark Vadehavets code of conductpro
jekt: Identifikation og udvikling af codes of con
duct for formidlere, turister og lokale beboere 
for at sikre en sikker og hensigtsmæssig trafik i 
Vadehavet for gående, cyklister, bilister, ryttere, 
havkajakroere, sejlere og de mange naturbru
gere. Vadehavets Formidlerforum skal desuden 
bidrage til at implementere codes of conduct 
hos egne formidlere og gæster.

Kompetenceudviklingsaktiviteter med afsæt i det 
Trilaterale Vadehavssamarbejde om Verdens arven:

•  IWSS – Den Internationale Vadehavsskole: Fri
villigt at deltage. Der arrangeres en årlig event 
over et par dage, som skiftevis afholdes i de tre 
lande med varierende fagligt program og for at 
øge kendskabet til hinanden. 

•  Projekt Interreg Va NAKUWA  Natur og Kultur 
i Verdensarv Vadehavet (20172020): Frivilligt 
at deltage. Der udvikles og gennemføres på et 
bæredygtigt grundlag bl.a. Vadehavsfugleguide 
og Vadehavskultur kurser, pakkeprodukter og 
guidede turforslag ud i Verdensarven for van
drere og cyklister, ligesom vandreture på app, 
cykelkort og 10  kulturelle must see steder be
skrives i en guide. Vadehavets Formidlerforums 
medlemmer kan indgå i en eller flere aktiviteter 
sammen med kolleger fra Nationalpark Vade
havet SlesvigHolsten. Herved kan medlemmer 
i Vadehavets Formidlerforum dygtiggøres og få 
udviklet nye produkter, f.eks. guidede ture med 
nyt indhold, til nye målgrupper.

•  Projekt Interreg Vb Prowad Link – Protect and 
Prosper from the World Heritage in the Wadden 
Sea (20182021): Frivilligt at deltage. Projektet 
rummer bl.a. kurser, udvikling af konkrete tur
tilbud, udvikling af lokal gastronomi tilbud mv. 
Gennemføres sammen med tyske og hollandske 
Vadehavssamarbejdspartnere, the Wash (Nor
folk) i England og en norsk partner. Vadehavets 
Formidler forums medlemmer kan indgå i en 
eller flere aktiviteter. Herved kan medlemmer 
i Vadehavets Formidlerforum dygtiggøres og få 
udviklet nye produkter, f.eks. guidede ture med 
nyt indhold, til nye målgrupper.
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De tre kategorier af aktiviteter kan illustreres 
således, at der er aktiviteter som alle skal indgå 
i (kernen), aktiviteter som der kan deltages i 
(næste lag), aktiviteter hos den enkelte VFF’er 
(yderste lag).

Deltagelsen i de forskellige aktiviteter og 
 projekter skal i det omfang det er muligt aktiveres 
økonomisk. Her ligger en betydelig medfinan
sieringsmulighed. 

DE VIGTIGSTE 
AKTIVITETER FOR  
ALLE VFF’ERE
Fællesdag
Studietur
Mit Vadehav
Verdensarvpartnerkurser
Partnerdag

FÆLLES VFF 
AKTIVITETER FOR DEM 
DER VIL VÆRE MED
Temadag
Forskningsdag
Code of Conduct
IWSS
NAKUWA
Prowad Link

DE INDIVIDUELLE 
VFF’ERES EGNE 
AKTIVITETER
Egne kompetence
udviklings aktiviteter
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•  Nyhedsbrevet Slikposen. Udarbejdes af udvik
lings og formidlingskonsulenten hos National
park Vadehavet. Fremover skal der flere input fra 
Vadehavets Formidlerforums medlemmer i form 
af faglige og inspirerende skriftlige indslag.

•  Hjemmesiden www.nationalparkvadehavet.dk/
udviklingogsamarbejde/vadehavetsformid
lerforum/ . Hjemmesiden udvikles og vedlige
holdes af udviklings og formidlingskonsulenten 
hos Nationalpark Vadehavet. Alle medlemmer 
skal være synlige via hjemmesiden. 

•  mitvadehav.dk. Via udvikling af opgaver øges 
relationerne mellem bidragsyderne fra Vadeha
vets Formidlerforum.

•  Facebookgruppe. Nyt initiativ, som skal sikre 
endnu bedre og mere opdateret information og 
videndeling mellem medlemmerne af Vadeha
vets Formidlerforum. Det skal undersøges om 
Linkedin er en bedre eller supplerende plat
form. 

•  Vadehavets Formidlerforums Fællesdag. Øger 
relationerne mellem medlemmerne af Vadeha
vets Formidlerforum ved at gøre noget sammen 
bl.a. initierer forslag til udvikling og skaber 
viden.

•  Vadehavets Formidlerforums årlige studietur. 
Øger relationerne mellem medlemmerne af 
Vadehavets Formidlerforum ved at gøre noget 
sammen samt giver ny viden.

•  Fælles projekter og events via Nationalpark 
Vadehavet. Fælles projekter gør at der arbejdes 
sammen på tværs af virksomheder, hvilket øger 
relationerne og giver viden. I den sammenhæng 
skal der i højere grad arbejdes med projekter, 
hvor der skabes noget synligt og konkret samt 
hvor Vadehavets Formidlerforums medlemmer 
i højere grad forpligter sig selv, hinanden og 
samarbejdspartnerne i ind og udland. Herun
der skal code of conduct indarbejdes.

Ekstern kommunikation og netværksdannelse, 
herunder markedsføring:

•  Personlig kontakt. Den vigtigste dialog og 
kommunikationsform med brugere såvel som 
interessenter og samarbejdspartnere. I den 
kommende periode skal kontakten til interes
senter struktureres og skærpes, så interessen
terne har Vadehavets Formidler forum present i 
dagligdagen. I første omgang med klare aftaler 
om hvem der har kontakten til hvem i forhold til 
interessenter og samarbejds partnere, herunder 
især finan sierende partnere såsom Frilufts
rådet, Nationalpark Vadehavet og Vadehavs
kommunerne. Dernæst i forhold til brugerne, 
hvor kernefortællingen og nøglefortællinger 
om nationalpark, verdensarv og Vadehav skal i 
centrum for formidlingen.

•  Hjemmesiden www. nationalparkvadehavet.
dk/udviklingogsamarbejde/vadehavetsfor
midlerforum/. Hjemmesiden kan give svar til 
brugere og interessenter om de mere standar
diserede emner og spørgsmål. Skal løbende 
opdateres i perioden ved årligt gennemsyn og 
mad afsæt i kerne og nøglefortællinger. 

•  Events: Tilbagevendende events såsom 
Natur mødet, Nationalparkdag, Tønderfestival, 
Temadage bidrager til at synliggøre Vadehavets 
Formidlerforums medlemmer, mindre forum
met. Deltagelse skal målrettes på de events der 
giver mest værdi. 

•  Events: Ad hoc events, f.eks. Sønderjylland på 
Rådhuspladsen, Tall Ship Race m.fl. bidrager til 
synliggørelsen af Vadehavets Formidlerforums 
medlemmer. 

•  Foredrag. Vadehavets Formidlerforum holder 
mange foredrag i eget regi og en del i fælles 
regi. Brug af foredrag skal skærpes, da mu
ligheden for relationskabelse med brugere og 
interessenter er højere end f.eks. traditionelle 
online og printmedier.

•  Nationalpark Vadehavet Lejrskole-projekt.
Et konkret projekt som arbejder på at synlig
gøre Vadehavet som destination for lejrskoler, 
herunder købe ture og skabe besøg hos Vade
havets Formidlerforums medlemmer. Her skal 
der mere fart på markedsføring og produkt
udvikling, f.eks. igennem brug af NAKUWA og 
Prowad Linkprojekterne.

•  mitvadehav.dk I udgangspunktet en lærings
platform, men samtidig et konkret content 
marketingværktøj, som synliggør Vadehavet, 
Vadehavets Formidlerforums medlemmer, 
 Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vade
havet på en professionel og læringsorienteret 
måde. Brug af mitvadehav.dk giver værdi for og 
uddanner både børn, unge og voksne borgere, 
gæster og turister nu og for fremtiden. Kend
skabet til mitvadehav.dk skal øges i perioden og 
antallet af brugere ditto.

•  Nationalpark Vadehavets publikationer og PR. 
Vadehavets Formidlerforum og medlemmer 
synliggøres igennem nationalparkens foldere 
og publikationer samt PR. Nationalparkens 
magasin giver også synlighed og mulighed for 
artikler produceret af Vadehavets Formidlerfo
rums medlemmer.

INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKATION
For at sikre Vadehavsformidling i verdensklasse 
skal Vadehavets Formidlerforums medlemmer 
arbejde sammen om at kommunikere internt med 
hinanden og eksternt til interessenter og brugere, 
ligesom der skal bygges relationer mellem hinan
den for at øge antallet af gensidige henvisninger 
og kvalitetsniveauet i kommunikationen.

Intern kommunikation og relationsskabelse sker 
især igennem følgende aktiviteter: 

INTERN 
KOMMUNIKATION 
OG RELATIONS-
SKABELSE
Slikposen
Hjemmeside
Mitvadehav.dk
Facebook
Fællesdag
Studietur
NPV projekter

EKSTERN 
KOMMUNIKATION 
OG NETVÆRKS-
DANNELSE
Personlig kontakt
Hjemmeside
Events
Foredrag
Lejrskoleprojekt
Mitvadehav.dk
Nationalparkmagasin 
Publikationer
PR
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PRODUKTUDVIKLING
I Danmark og i andre dele af især den vestlige 
verden har vi oplevet en øget velstand, en større, 
rask ældre befolkning, pres på tiden til fritids og 
udendørsaktiviteter og en øget urbanisering med 
bl.a. stigende fremmedgørelse overfor naturen til 
følge. Samtidig stiger efterspørgslen på kommer
cielle natur og kulturtilbud f.eks. guidede fugle
ture, jagtture, fisketure, byvandringer. 

Generelt er danske turismevirksomheder og –  
attraktioner, herunder Vadehavets Formidler
forum, gode til markedsføring, men mindre gode 
til at sælge sig selv, især halter indsatserne over
for rejsebureauer, touroperatører og OTI’er (online 
 rejsebureauer). I Vesteuropa lægger turister hen 
ved halvdelen af deres omsætning via agent
leddene, mens det på oversøiske markeder 
så som Kina, USA, Japan er langt flere. 

Vadehavets formidling i verdensklasse må udvikle 
sig i retning af efterspørgslen på verdens marke
der, naturligvis på en bæredygtig Vadehavsmåde, 
som er til at leve af og leve med. Det kræver bl.a. 
synlighed i agentleddet og produkter som kan 
sælges samme sted. 

Også skoler og andre uddannelsesudbydere har 
pga. presset på økonomi og timer behov for flek
sible, konceptualiserede løsninger, som er lette at 
gå til og integrere i bl.a. lejrskoleophold, dagture, 
undervisning mv.:

mitvadehav.dk er fyldt med produkter til skoler og 
uddannelsesinstitutioner. Men også campingplad
ser og feriecentre der har brug for at aktivere børn, 
unge og voksne kan med fordel bruge platformens 
tilbud. Mitvadehav.dk skal udvikles som national
parkens og Vadehavets onestopshop for lærings
tilbud, lege og øvelser, der formidler Vadehavets 
natur, kultur og identitet: 

•  Børnehave til grundskolens udskoling –  fortsat 
udvikling. 

• Ungdomsuddannelserne – særligt fokus.

•  Kompetenceudvikling for voksne inkl. Vade
havets Formidlerforum – nyt initiativ.

Guidede ture og oplevelsestilbud for  nuværende 
og nye målgrupper skal udvikles med afsæt i 
Verdensarven og Vadehavets natur og kultur samt 
Nationalpark Vadehavets udviklede skabelon for 
oplevelsestilbud, der samles i ’364 oplevelses
tilbud i Nationalpark Vadehavet og Verdensarv 

 Vadehavet’. Projekterne NAKUWA, Prowad Link, 
Lejrskole og ViS (Verdensarvssteder i Syd
danmark) lægger rammerne og økonomien. 
Turforslagene kan præsenteres og sælges hos 
Vadehavets Formidlerforums egne medlemmer, 
via overnatningsvirksomheder, turistbureauer og 
på messer / events, ligesom digitale muligheder 
skal afsøges. 
 
Natur og sundhed har stigende opmærksom
hed hos medier, politikere og beslutningstagere. 
Syddansk Universitet, Nationalpark Vadehavet 
og kommunerne iværksætter nye faser på sund
hedsområdet bl.a. Innoageingprojektet, hvor 
 Vade havets Formidlerforum tænkes at indgå 
med særlige guidede forløb for bl.a. ensomme 
ældre og mennesker med særlige udfordringer. 
Projektet udvikles i perioden som et nyt indsats
område med egen nytteværdi for Vadehavets 
Formidler forum, den offentlige sundhedssektor, 
Nationalpark  Vadehavet og især de mennesker 
der får mulighed for ny livs kvalitet. Der etableres 
uddannelses og vidensamarbejder med UC Syd 
og andre aktører. Sundhedsområdet kan med stor 
sandsynlighed give Vadehavets Formidlerforum 
nye forretningsområder og muligheder, som der 
ikke er taget hul på endnu.

Produktudvikling er nødvendig, fordi det er bruge
ren, kunden, turisten som afgør om vedkommen
des forventninger er opfyldt i forhold til behov og 
nytteværdi. Det kan illustreres sådan, at Vadehavet 
tilbyder formidling og servicekvalitet, men det gør 
andre også. Så nytteværdien af Vadehavets tilbud 
skal være højere for brugeren, turisten, kunden 
end de nationale og internationale konkurrenters 
tilbud for at Vadehavet tilvælges. Den konkurren
cesituation gælder for valg af uddannelse, ferie, 
bopæl, rekreative aktiviteter, placering af virksom
hed mv. 

Med andre ord er Vadehavet i en konstant kon
kurrence om den mobile, kulturelle, økonomiske, 
sociale og intellektuelle kapital. Vadehavets For
midlerforums vision om formidling i verdensklasse 
overfor brugerne, turisterne og kunderne bidrager 
til at forstærke Vadehavet i konkurrencen med 
andre områder i ind og udland. 

Turisten
Brugeren
Kunden

SELV-
REALISERINGOPLEVET 

NYTTEVÆRDI HOS 
BRUGEREN

OPLEVET 
NYTTEVÆRDI HOS 

BRUGEREN

Vadehavets 
formidling og 
servicekvalitet

Andre 
destinationers 
formidling og 
servicekvalitet

GRUNDLIGGENDE BEHOV 
OG SIKKERHED

RELATIONER,  
KÆRLIGHED, ANSEELSE
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CODE OF CONDUCT

GUIDEDE TURE OG OPLEVELSESTILBUD

NAKUWA

PROWAD LINK

LEJRSKOLEPROJEKTET
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SLIKPOSEN

HJEMMESIDEN  VADEHAVETS FORMIDLERFORUM

FACEBOOKGRUPPE

FOREDRAG

NATIONALPARK PARTNERDAG

TEMAMØDER

FORSKNINGSDAG

NATIONALPARK DAG

NATURMØDET

TØNDERFESTIVAL

VFF STUDIETUR

MIT VADEHAV LÆRERKURSER

MIT VADEHAV PÆDAGOGKURSER

IWSS WORKSHOP

VERDENSARVS PARTNERPROGRAM

UDDANNELSES OG FORSKNINGSPARTNER PROGRAM

FORMIDLERE LEDERE
ØVRIGE 
MEDARBEJDERE

X

KOMMUNIKATION - INTERNT OG EKSTERN

PRODUKTUDVIKLING

XXX  VIGTIGSTE AKTIVITETER AT DELTAGE I
XX  KAN VÆRE VÆRDIGFULDT AT DELTAGE
X  KAN VÆRE INTERESSANT AT DELTAGE 
* ENDNU IKKE IDENTIFICEREDE PROJEKTER ELLER EVENTS DER OPSTÅR AD HOC 
I FORBINDELSE MED SAMARBEJDET OMKRING NATIONALPARKEN;  VADEHAVET 
ELLER VADEHAVSOMRÅDET:

XXX  VIGTIGSTE AKTIVITETER AT DELTAGE I
XX  KAN VÆRE VÆRDIGFULDT AT DELTAGE
X  KAN VÆRE INTERESSANT AT DELTAGE 

* ENDNU IKKE IDENTIFICEREDE PROJEKTER ELLER EVENTS DER OPSTÅR 
AD HOC I FORBINDELSE MED SAMARBEJDET OMKRING NATIONALPARKEN; 
 VADEHAVET ELLER VADEHAVSOMRÅDET:

FÆLLES AKTIVITETER 
OG KOMPETENCEUDVIKLING

MÅLGRUPPER
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TURISTER

UDSKOLING,
UNGDOMS-
UDDANNELSER

MIT VADEHAV PÆDAGOGKURSER

MIT VADEHAV LÆRERKURSER

IWSS WORKSHOP (UDBYTTE AF)

NPV VERDENSARVS 
PARTNERPROGRAM

NPV UDDANNELSES OG 
FORSKNINGSPARTNERPROGRAM

SKOLER

X

X X
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VIDEN-
INSTITUTIONER KOMMUNER

LOKALE
BEBOERE

LOKALE
VIRKSOMHEDER

KOMMUNIKATION

PRODUKTUDVIKLING

* ENDNU IKKE IDENTIFICEREDE PROJEKTER ELLER EVENTS DER OPSTÅR AD HOC I FORBINDELSE MED SAMARBEJDET OM
KRING NATIONALPARKEN, VADEHAVET OG VADEHAVSOMRÅDET.

PRODUKTUDVIKLING

MÅLGRUPPER - KUNDER (ERHVERV)

KOMMUNIKATION

MÅLGRUPPER - KUNDER

* ENDNU IKKE IDENTIFICEREDE PROJEKTER ELLER EVENTS DER OPSTÅR AD HOC I FORBINDELSE MED SAMARBEJDET OM
KRING NATIONALPARKEN, VADEHAVET OG VADEHAVSOMRÅDET.
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EVALUERING OG RAPPORTERINGÅRSHJUL

Kravene stiger om at skabe resultater, værdi og 
effekt af det man gør. For at kunne dokumentere 
resultater mv. er det nødvendigt at måle og opgø
re. Derfor vil Vadehavets Formidlerforum vurdere 
forskellige evalueringsmetoder ud fra kriterier om: 

•  at de ressourcemæssigt giver mening

•  at de kan skabe dokumentation overfor partne
re og interessenter 

• at de kan anvendes til intern læring. 

Hvordan der konkret skal indhentes dokumen
tation bliver en del af Vadehavets Formidler forums 
arbejde i 2018/19. Her er nævnt eksempler på 
mulige samarbejdspartnere, leverandører og 
metoder:

•  Gæstetilfredshed og forventningsindfrielse: 
VisitDenmark, Dansk Kyst og Naturturisme, 
Topattraktioner, mystery shopping, Syddansk 
Universitet, UC Syd Erhvervsakademi Sydvest, 
analysebureauer. Metode: Spørgeskema, inter
views, analogt, digitalt.

•  Vadehavets Formidlerforums medlemstilfreds
hed: Syddansk Universitet, UC Syd, Erhvervs
akademi Sydvest, analysebureauer. Metode: 
Spørgeskema, interviews, fokusgrupper, ana
logt, digitalt.

•  Bench mark mod konkurrenter: IWSS (Den 
Internationale Vadehavsskole), Syddansk 
Universitet, UC Syd, Erhvervsakademi Sydvest 
i samarbejde med trilaterale / internationale 
videnleverandører, analysebureauer. Metode: 
Spørgeskema, interviews, analogt, digitalt.

Der skal måles på tre områder:

NATIONALPARKENS
PARTNERDAG

FORSKNINGSDAG

VFF FÆLLESDAG

NATURMØDET
NATIONALPARKDAG

VERDENSARVSKURSER 
IWSS WORKSHOP

TEMAMØDE

TØNDERFESTIVAL

MAJAUGUST

JUNIJULI

DECEMBER

FEBRUARNOVEMBER

MARTSOKTOBER

APRILSEPTEMBER

JANUAR

VFF MEDLEMMERNES 
TILFREDSHED

BENCH MARK MOD 
KONKURRENTER NATIONALT 
OG INTERNATIONALT

GÆSTENS 
FORVENTNINGSINDFRIELSE 
OG TILFREDSHED
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MØDETS NAVN

VFF STYREGRUPPEMØDE

VFF KOORDINERINGSGRUPPE

ØKONOMIMØDE

2 × ÅRLIGT

3-4 × ÅRLIGT

1 × KVARTAL

FREKVENSDELTAGERE

VFF’S STYREGRUPPE, VFF’S
KOORDINERINGSGRUPPE, VFF’S 
FORMIDLINGSKONSULENT

VFF’S KOORDINERINGSGRUPPE, 
VFF’S FORMIDLINGSKONSU-
LENT

NPV LEDELSE, VFF’S FORMID-
LINGSKONSULENT

GÆSTETILFREDSHED

PARTNERTILFREDSHED

EFFEKT AF MARKEDSFØRING 
(LEJRSKOLE MV.)

REGIONALØKONOMISK
UDVIKLING

1 × ÅRLIGT

1 × HVERT ANDET ÅR

1 × ÅRLIGT

NÅR VISITDENMARK, DKNT HAR 
NYE TAL

DELTAGERE

VFF’SMEDLEMSORGANI-
SATIONER / INSTITUTIONER

VFF’S LEDERE OG 
MEDARBEJDERE

VFF’S LEDERE 

VFF’S FORMIDLINGS-
KONSULENT

FREKVENS
DOKUMENTATION:
PARTNERE, INTERESSENTER

REGNSKAB

BUDGET

MÅLOPFØLGNING

1 × KVARTAL

1 × ÅRLIGT

1 × ÅRLIGT

NPV LEDELSE, VFF’S 
FORMIDLINGSKONSULENT

NPV LEDELSE, VFF’S FOR-
MIDLINGSKONSULENT, VFF 
KOORDINERINGSGRUPPE

VFF KOORDINERINGSGRUPPE, 
VFF’S FORMIDLINGS-
KONSULENT

FREKVENSDELTAGEREDOKUMENTATION, NØGLETAL

Den årlige timefordeling for formidlings og 
udviklings konsulenten forventes at fordele sig    
sådan her:

Finansieringen for perioden 2018–2020 fordeler 
sig sådan her:

TIMEFORDELING OVERSIGT

KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING  300

KOMPETENCEUDVIKLING 350

NETVÆRKSDANNELSE OG RELATIONS SKABELSE 190

PRODUKTUDVIKLING 410

ADMINISTRATION 300

FERIE- OG SYGEDAGE, FROKOST 370

TOTAL 1920

165.000

165.000

165.000

495.000 1.237.000 311.300 39.620 79.240 135.840

412.334

412.333

412.333

155.650

155.650

19.810

19.810

39.620

39.620

67.920

67.920

- - - -

TØNDER VARDE

NATIONAL-
PARK
VADEHAVET

FRILUFTS
RÅDET ESBJERG FANØ

2018

2019

2020

TOTAL

RAPPORTERING TID, ØKONOMI OG RESSOURCER
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STYREGRUPPE
Repræsentant for hver af de 
fire Vadehavskommuner
Nationalpark Vadehavet
Naturstyrelsen
Formand for Vadehavets 
Formidlerforum

KOORDINERINGSGRUPPE
 Repræsentanter for 
Vadehavets Formidlerforums 
formidlingsinstitutioner
Nationalpark Vadehavet
Naturstyrelsen

VFF-MEDLEM VFF-MEDLEM VFF-MEDLEM VFF-MEDLEM

SEKRETARIATS- OG 
KONSULENTFUNKTION
 Udviklings og 
formidlingskonsulent 
ansat ved Nationalpark 
Vadehavet

SEKRETARIATS- OG 
KONSULENTFUNKTION
 Mit Vadehavkoordinator 
ansat ved MYRTHUE – 
Natur, Kultur & Læring, 
Esbjerg Kommune

ORGANISERING



Forsidefoto: Red star. Design: Kirk og Kløgt

Vadehavets Formidlerforum
... er et samarbejde bestående af institutioner der 

formidler Vadehavets natur og kulturhistorie. VFF’s 
primære aktivitet består i, at løfte og koordinere 
projekter der sætter Vadehavets natur og kultur

historie i fokus.

www.vadehav.dk


