
  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Lige som vi troede, at foråret var på vej, kom der regn og rusk. Men uanset 

hvornår du besøger Vadehavet, så er det nu betagende - lige til at blive 

forelsket i. Og det var præcis de ord der blev brugt i den nye NAKUWA-film, 

som havde forpremiere på partnerdagen i sidste uge. Ordene "forelsket i 

Vadehavet" - berørte flere af deltagerne på partnerdagen. Det sås tydeligt på 

de blanke øjne rundt om i salen, og det bekræftede, at vi har noget, vi har taget 

til os i hjertet og passer på for fremtiden. 

 

Oven på denne lidt rørstrømske indledning vil vi ønske jer rigtig god læselyst 

med denne uges nyhedsmail, som kommer omkring det, der er sket i det sidste 



 

par uger og ikke mindst det, der skal ske inden for det næste par uger. 

 

De bedste hilsner fra sekretariatet.  

 

 

Rekordmange til partnerdag 
Der var godt fyldt op i den store sal hos ECH Park i Esbjerg, da vi holdt vores 

årlige partnerdag onsdag 27. februar. 165 deltog, og det klart det højeste antal, 

vi nogensinde har været til en partnerdag. 

Hele eftermiddagens program handlede om bæredygtig natur- og kulturturisme, 

idet det var slået sammen med midtvejskonference i NAKUWA-projektet, hvor 

nationalparken sammen med både danske og tyske partnere præsenterede de 

resultater, der er opnået indtil nu. Det gælder fx en dansk-tysk fugleguide-

uddannelse samt nye tiltag for folk, der vil opleve vadehavsområdet til fods eller 

på cykel. Udkastet til en spritny film om (vadehavs)kulturelle fyrtårn blev også 

vist. 



 

Formiddagsprogrammet bød på en gennemgang af den nye nationalparkplan, 

et foredrag om geologi og en lang række praktiske tips og informationer. Bl.a. 

fortalte koordinatoren for Mit Vadehav, Helle Hovmand-Rasmussen, hvordan 

man som partner kan bruge undervisningsportalen i hverdagen.  

 

 

Kommer han i år? 
Det var et af de spørgsmål vi fik, da planlægningen af ITB Berlin gik i gang. Og 

med "han" mente de Oyster King - alias Jesper Voss. Og ja, både Jesper Voss 

og Jens L Hansen fra sekretariatet er med på ITB Berlin  igen i år, sammen 

med vores tyske og hollandske verdensarvskolleger,. Her vil de gentage 

succesen fra tidligere år, med at slippe Vadehavet løs i den gigantiske 

rejsemesse, som har over 10.000 udstillere fra over 180 lande. Man kan finde 

Verdensarv Vadehavet på messen i dagene 6. til 10. marts. 

 

Ud over at være en meget stor messe, så dannede ITB også rammen for en 

verdenspremiere på en film om Verdensarven i Syddanmark (Vadehavet, 



 

Kongernes Jelling og Christiansfeld). Filmen var nomineret i "The Golden City 

Gate" - en international konkurrence for film og multimedier inden for 

turismebranchen - og vi har netop fået at vide, at vi fik en flot bronzemedalje for 

filmen.  

 

 

Eksperter holder øje... 
Under det trilaterale vadehavssamarbejde findes der en række arbejdsgrupper, 

hvor fagfolk fra Holland, Tyskland og Danmark følger udviklingen af områdets 

helt særlige natur- og kulturhistorie. 

 

To af disse grupper arbejder fokuseret med træk- og ynglefugle, og grupperne 

har netop udgivet to faglige rapporter, som beskriver resultaterne af 

henholdsvis den langsigtede overvågning af trækfugle og en en faglig 

workshop om forvaltning af rovdyr i forhold til de ynglende fugle i Vadehavet. 

Du kan finde links til rapporterne på vores hjemmeside, hvor du også finder en 

beskrivelse af rapporter og workshop. 



 

  

I Nationalpark Vadehavet har vi særlig fokus på rovdyrene, i form af et 

samarbejde med Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund, 

Vadehavskommunerne, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk 

Ornitologisk Forening omkring regulering af prædatorer i nationalparken.  

 

 

Eftertragtet mørke på Mandø 
Vidste du, at mørket er en eftertragtet vare? Vi er omgivet af lys døgnet rundt 

og der er kun få steder i verden, hvor du kan opleve mørket og nattehimlen 

uden "lysforurening". Vadehavet har et af disse eftertragtede steder, nærmere 

betegnet på Mandø, og Mandø har nu søgt om at komme med i International 

Dark Sky Association. 

 

I går var der et rigtig fint indslag på DR, hvor en partner, Karin Fredskild, og et 

rådsmedlem, Karen Sandrini, blev interviewet. De brænder begge for det 

særlige ved mørket, som skærper alle sanser og giver oplevelser ud over det 



 

sædvanlige...   

 

 

 

Noget at gruble over  
Går du og grubler over at lave et produkt med afsæt i Tøndermarskens særlige 

DNA? Så kan du faktisk leje dig ind i Grøbleriet, som til april åbner dørene for 

et kontorfællesskab med plads til 9.  

 

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og 

Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden 

og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu 

mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.  

 



 

 

Teletubbies i Kammerslusen? 
Havde der været en antenne på toppen af dragten, så kunne man have troet at 

en flok Teletubbies havde indtaget Kammerslusen. Men der var tale om en 

langt mere alvorlig sag, end et engelsk børneprogram. 

 

De 12 mænd og kvinder i gule dragter, heraf 10 fra nationalparkskibets 

besætning, deltog nemlig i et kursus i søsikkerhed og brandbekæmpelse. Ikke 

alene var kurset et krav for at kunne være besætningsmedlem på skibet, men 

det var også en rigtig god øjenåbner i forhold til vigtigheden af at være 

opmærksomme på hinanden og hjælpe hinanden. Du kan læse mere om 

kurset, som også omfattede livredende førstehjælp, på vores hjemmeside. På 

billedet ses vores nyeste gast, Christine, som lige skulle have et ekstra højt 

spring ned i Kammerslusen.  

 



 

 

Vidste du at: 

 du kan finde en malebog på mitvadehav.dk? 

 Fanøs børn slår et slag for ternen? 

 du den 12. marts kan man blive klogere på skabelsen af Tøndermarsken? 

 Guldslange fra Gørding udstilles på museet Ribes Vikinger? 

 du kan blive meget klogere på strandinger og dødemandsbjerge i april? 

 der kommer en ny video fra NaturNørd hver fredag kl. 9? 

 der er hjernemad for børn på Fiskeri- og Søfartsmuseet den 16. marts? 

 

 

Fotos: Forlandet ved Ballum: Britta Hellesøe, Partnerdagen: Jens L Hansen, ITB Berlin: Jens L Hansen, 

Ræv: John Frikke, Månefoto: Jan Tandrup, Grøbleriet: Tøndermarsk Initiativet, Søsikkerhedskursus: 

Kristian Madvig Sørensen, Tegning af præstekrave og strandskade: MitVadehav.dk  
  



 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

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

Mangler du et login, så kontakt os.  

 

Besøg Nationalpark Vadehavets nyhedsarkiv  
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