
  

 

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Bramgæs i tusindvis og stære, som har sneget over grænsen og nu laver 

opvisning i Ribemarsken, havørne på rede og traner på frierfødder er helt sikre 

tegn på, at foråret er kommet. Østerssæsonen er ved at være forbi, og nye 

råvarer som ramsløg, brændenælder, lægekokleare, engkarse, fuglegræs og - 

ja, meget apropos - gåsefod, spirer frem. Det er bare med at komme ud og 

nyde naturen i mere end én forstand - og er du i tvivl om, hvor og hvad du kan 

samle, så tag med en af vores dygtige guider, som eksempelvis 

NaturKulturVarde eller Naturcenter Tønnisgård, på en af deres sanketure. 

Med ønsket om rigtig god appetit på Vadehavet og rigtig god læselyst - de 

bedste hilsner fra sekretariatet.  



 

 

 

Hvordan bliver du den bedste gæst? 
Der kommer generelt flere og flere natur-turister. Særligt i de nordiske 

nationalparker. Det kan give udfordringer i forhold til naturen og kulturen, men 

også i forhold til belastning af infrastrukturen og meget andet. For at guide 

gæsterne i at blive de bedste turister, er de nordiske nationalparker gået 

sammen om at lave en publikation "Besøgsstyring i nordiske nationalparker". 

Du kan læse mere, publikationen og se en lille film på vores hjemmeside, hvor du 

kan få inspiration til, hvordan du bliver den bedste gæst.  

 



 

 

Minister er vores næste gæst 
Mandag den 8. april får Nationalpark Vadehavets sekretariatet besøg af miljø- 

og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Ministeren vil blive taget imod af 

Janne Liburd og Preben Friis-Hauge, henholdsvis formand og næstformand for 

bestyrelsen, samt sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen. Vi glæder os 

meget til besøget, hvor det trilaterale vadehavssamarbejde og muligheden for 

at bruge nationalparkerne som en slags eksperimentarier til at afprøve nye 

idéer og muligheder inden for naturforvaltning er blandt de emner, som skal 

drøftes med ministeren. Læs mere om besøget på vores hjemmeside.   

 



 

 

Er du faret vild? 
Så kan du få hjælp til at finde vej i Tøndermarsken.  

 

25 studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 

Design og Konservering har besøgt Tønder og Tøndermarsk Initiativet i 

forbindelse med deres opgave med udvikling af koncepter til wayfinding - med 

fokus på Tønder by. Wayfinding skal hjælpe med at gøre det lettere for 

besøgende at finde hen til det rigtige interessepunkt og er en del af teorien om 

"nudging" - et puf i den rigtige retning. Du kan læse mere om 

Tøndermarskinitiativet på Tønder Kommunes hjemmeside.   

 



 

 

En spøjs spove fandt vej til Vadehavet! 
På sekretariatet gjorde vores fugleekspert, John Frikke, store øjne, da Bent 

Laulund fra Esbjerg sendte os tre fine fotos af en storspove. Grunden til de 

store øjne var, at den storspove som Bent havde fået på kornet, ikke var nogen 

sædvanlig storspove… Den var næsten hvid mutation - en farvevariant, som 

opstår på grund af ’rod i generne’. I fagsproget kalder man den udsædvanlige 

spove for en ’dilute’ og af typen ’isabel’ som kan kendes på, at de sorte og 

mørke farver i fjerdragten (melaninerne) er reducerede, så fuglen fremstår som 

afbleget og gulbrun. 

  

Fugle med afvigende farver (mutationer) er meget almindelige hos fugle i 

fangenskab. I naturen opstår de også af og til, men her får de fleste af dem ikke 

lov at blive så gamle, at de formerer sig. Især varianter som skiller sig meget ud 

fra flokken, bliver forholdsvist hurtigt  taget af en jagende rovfugl. Du kan læse 

mere og se større fotos på vores hjemmeside.   

 



 

 

Gastronomisk udrykningshold på Mandø 
Kamilla Seidler, en ung kok med en fortid på Michellin-restauranter og som 

køkkenchef på Claus Meyers restaurant  i Bolivia, har i denne uge besøgt 

Mandø. Sammen Joachim Hjerl har Kamilla Seidler været udsendt af Food 

Organisation of Denmark som et slags gastronomisk rejsehold hos Café 

Mandøpigen. Formålet har været at give cafeens indehaver, Karin 

Fredskild, inspiration til, hvordan hun kan bruge de (hovedsaglig lokale) råvarer 

anderledes og på den måde højne den gastronomiske kvalitet. 

"Det har været en fest", lød det begejstret fra Karin Fredskild, da hun onsdag 

præsenterede et lille, særligt inviteret selskab for, hvad der er kommet ud af tre 

dages intenst arbejde i køkkenet. 

"Med enkle ting har vi fået gjort det lidt mere gourmet", fortalte Karen Fredskild. 

Alle10 inviterede gæster var fuldstændig enige...  

 



 

 

Hjerting Kanelaug måske på vej til 

verdensklasse 
Hjerting Kanelaug har sammen med klinkbådsentusiaster i hele Norden søgt 

om at komme på UNESCO's liste over immateriel verdensarv. De klinkbyggede 

både er en særlig nordisk bådtype, der i de sidste tusind år har haft stor 

betydning for danskernes brug af havet. Du kan læse mere om Hjerting 

Kanelaugs ansøgning på vores hjemmeside og læse mere om sejlads i 

temahæfterne "Havne og ladepladser" og "Vadehavet som forbindelsesvej i tusind 

år."  

 



 

 

På vej mod nye udfordringer... 
Sara Lindholt, som har været en værdsat og dygtig medarbejder i Nationalpark 

Vadehavets sekretariat gennem de sidste fem år, har søgt nye faglige 

udfordringer og starter 1. maj ved Landbrugsstyrelsen. Inden længe vil vi 

annoncere efter en ny administrativ og økonomisk stærk medarbejder til 

sekretariatet - så hold øjnene åbne.  

 



 

 

Vidste du at: 

 Marskgården i Højer er under restaurering og at der kommer en 

madlejrskole i bygningen? 

 det er 800 år siden, at Dannebrog dalede ned fra himlen i slaget ved 

Lyndanise i det nuværende Estland, og at Museet Ribes Vikinger har en 

udstilling i den forbindelse? 

 udstillingen "Livsfare - miner" åbnes officielt i Tirpitz af prinsesse Marie i 

dag torsdag 4. april? 

 der er kommet et "brunt skilt" - et attraktions-skilt - ved afkørsel 73 ved 

Kliplev, som viser vej til Vadehavet? 

 du kan komme på "Roadtrip i Tøndermarsken"?  

 du kan genopdage en glemt surrealist hos Kunstmuseet i Tønder? 

 at Visitdenmarks kontor i Tyskland den 1. april (!) lancerede en historie 

om, at man ved danske pølsevogne i vadehavsområdet i år lancerer en 

hotdog, hvor pølsen er lavet af sandorme... 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

Fotos: 

Bramgæs: John Frikke, Mor og datter på hede: Ditte Hviid, Jakob Ellemann-Jensen: Miljø- og 

Fødevareministeriet, Højer Mølle i forårsstemning: Ulrik Pedersen, Regnspove bleg/i vand: Bent 

Laulund/John Frikke, Karin Fredskild, Kamilla Seidler og Joachim Hjerl: Jens L. Hansen, Hjerting Kanen 

Dorit: Hjerting Kanelaug, Mand med cykel: Red Star, Marskgården i Højer: Ulrik Pedersen  

 

 

  

 

Vores partnere kan downloade frie fotos, film og tekster på Skyfish. 

Mangler du et login, så kontakt os.  

 

Besøg Nationalpark Vadehavets nyhedsarkiv  
 

 

  

 

 

 


