Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Nogle gange må man knibe sig selv i armen for at finde ud af, om man
drømmer eller om man er vågen. For naturen, udsynet og solens morgen- og
aftenlys er så fantastisk smukt her ved Vadehavet. Det kan ikke undre os, at
flere og flere får øjnene op for den smukke natur, den spændende kultur og i
det hele taget stemningen i området. Og naturligvis byder vi alle velkomne!
Men hvordan finder vi balancen mellem benyttelse og beskyttelse? Hvordan
gør vi turismen bæredygtig? Det er et af de emner vi har særligt fokus på i den
nye planperiode.

Og nu vi taler om turisme - så er der jo vinterferie i næste uge. Vi håber, at
mange vil bruge ugen på at besøge Vadehavets smukke natur og mange fine
besøgssteder.
Med ønsket om rigtig god læselyst og en dejlig vinterferie - de bedste hilsner fra
sekretariatet.

På vej mod en ny periode
Hvert fjerde år skal bestyrelsen for nationalparken genudpeges. Der er taget
afsked med otte medlemmer og dermed budt velkommen til et tilsvarende antal
nye medlemmer. Dog afventer vi at rådet konstituerer sig, før rådets
repræsentanter til bestyrelsen kan indstilles og udpeges. Vi ser frem til
samarbejdet med den nye bestyrelse, som har det første bestyrelsesmøde den
20. februar. Formanden for Nationalpark Vadehavet er fortsat Janne Liburd. Janne
glæder sig over at skulle fortsætte sit arbejde i området.

Du kan se alle nye bestyrelsesmedlemmer på vores hjemmeside, hvor du også
finder en liste over rådsmedlemmerne. Der er også enkelte 'nye ansigter' i
rådet.

Prowad Link Launch Event
Nationalpark Vadehavet underskrev først på ugen tre-årige aftaler med
partnere i det hollandske og tyske Vadehav samt partnere i Norfolk, England og
Geiranger, Norge, da de var samlet i Leeuwarden i forbindelse med Prowad
Link Launch Event. Aftalerne som blev indgået, er en del af Prowad Link
projektet, som har et budget på 30 mio. kr., og som skal bidrage til at åbne for
særlige naturområders potentialer som dynamo for jobskabelse og bæredygtig
udvikling. Vi skal især arbejde for at aktivere Vadehavets verdensarvs- og
nationalparkbrand, så vores nationalparkpartnere kan få mere gavn af det.
På billedet underskriver sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen aftalerne for
Nationalpark Vadehavet.

Kulturturisme - Hvorfor?
Er turisme uden kultur noget værd? Hvorfor skal vi frem i bussen? Hvad vil
kulturturisten ha'? Hvad har kultur og turisme med hinanden at gøre og hvordan
finder man vejen til kulturturistens hjerte? Det er nogle af de spørgsmål Sune K
Jensen, Christine Feldthaus og Frank Panduro svarer på, når der den 27. marts
afholdes kulturkonference i Skærbækcentret i samarbejde mellem Nationalpark
Vadehavet og Rømø-Tønder Turistforening.
Du kan købe billetter til arrangementet på Tønder Erhvervsråds hjemmeside.

Ingen løftede pegefingre... eller sælhoveder
Men gerne en venlig vejledning i hvordan man færdes i nationalparken, så
både dyr, planter, fritidsfolk og erhvervsfolk kan færdes på en måde, så vores
nationalpark kan både benyttes og beskyttes.
Ditte Hviid, vores formidlingskonsulent, har i 2018 arbejdet med en række
fritidsfolk, for at kortlægge hvor og hvordan de færdes i nationalparken.
Samtidig har hun set på hvordan andre nationalparker og naturområder i
verden guider deres gæster, for at skabe det bedste grundlag for at vores
gæster kan besøge nationalparken og få de bedste oplevelser, uden at
forstyrre eller ødelægge naturen og dyrelivet. Du kan finde et link til rapporten
på vores hjemmeside under nyheder om Benyttelse og beskyttelse - bæredygtig
turisme.

Vadehavet samles
Nationalparken har 180 partnere og en del frivillige, som alle har en fælles
interesse - nemlig Vadehavet. Og den interesse samles vi om, når
nationalparken afholder partnerdag den 27. februar.
På partnerdagen kommer vi blandt andet omkring den nye nationalparkplan,
Vadehavets dynamik og landskab, vi får en midtvejsstatus på NAKUWAprojektet og et oplæg af en nordisk turoperatør om hvad vores gæster ønsker
og forventer at få. Alt i alt en dag hvor vi samles, deler viden, etablerer nye
samarbejder og samler trådene for hvad og hvilke oplevelser vi kan give jer
som gæster.

Vi gør det nemmere at finde partnere
Ligesom huset i marsken bliver særligt fremhævet af solens smukke farver, vil
vi også gerne fremhæve noget af det, som betyder rigtig meget for kendskabet
til Vadehavet - nemlig vores partnere.
Derfor har vi nu gjort det nemmere at finde partnerkategorier på vores hjemmeside,
ved at inddele dem i events, formidling, friluftsliv, overnatning, butikker og
producenter og øvrige. Så nu kan du både finde alle partnere samlet og opdelt i
kategorier. Vi arbejder på at gøre det endnu nemmere at finde partnere og
håber, at vi inden længe kan udgive et oversigtskort med partnere på vores
hjemmeside.

Vidste du at:


der er amoriner i luften på Fanø Strand?



vinterferien rummer massevis af oplevelser ved Vadehavet?



MitVadehav har 180 opgaver, lege og øvelser, som frit kan bruges af
børn og forældre som inspiration i vinterferien?



der er fornemt besøg på Oksbøl Kaserne i morgen og at menuen er
Vadehavstapas?



det snart er Pers Awten - og ved du hvad det er?



du kan komme med til Nationalpark Vadehavets Forskningsdag den 8.
marts?

Fotos: Solnedgang: Berit Christensen, På vej: Frederik Baun, Sæler: Casper Tybjerg, Morgenstemning fra
marsken: Bent Schulz, To ræve på en strand: Søren Vinding

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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