
 

  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Så har 2019 for alvor bidt sig fast i os. Året startede med storm, solskin, regn 

og frost - vi har nærmest været hele vejr-paletten rundt - og det er jo det, der er 

så charmerende ved Vadehavet. Det ene øjeblik er det vildt og frådende, det 

næste øjeblik er det blidt og behageligt. Men altid smukt! 

 

Med denne årets første nyhedsmail i 2019 vil vi forsøge at komme hele 

Vadehavet og verdensarven rundt med tilbud, nyheder og muligheder. Og som 

noget helt særligt finder du et link til New York Times under "vidste du at". De 

peger på vadehavsområdet som et at de steder, man skal besøge i 2019! 



 

 

Med ønsket om rigtig god læselyst og et lyst og lykkebringende nytår, de 

bedste hilsner fra sekretariatet.  

 

 

 

Så tager vi fat på et nyt år og en ny plan 
Efter sin indvielse i 2010 var den første store opgave for Nationalpark 

Vadehavet at få lavet en plan for sit arbejde. Men ved årsskiftet blev 'Plan for 

Nationalpark Vadehavet 2013-18' sendt på pension, og vi har nu taget hul på 

afløseren, 'Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024'. 

Den indeholder mange spændende tiltag, men ikke alt er nyt, for naturligvis 

fortsætter mange gode, igangværende aktiviteter 

Du kan orientere dig om de mange aktiviteter, indsatser og projekter, som 

Nationalpark Vadehavet vil arbejde med i de kommende seks år i den 84 sider 

store plan samt på på vores hjemmeside. Meget snart vil vi udsende en 'pixi-

udgave' af nationalparkplanen, som i meget kort og overskuelig form giver et 

overblik.  



 

 

Vadehavet i 

børnehøjde 
Det er ikke kun vores 

undervisningsportal, Mit Vadehav, 

som møder Vadehavet i børnehøjde. 

Vores partner, Hjerting Kanelaug, har 

netop modtaget midler til deres 

udendørs tilgængelige "Kanelaugets 

børnekasse", som skal give 

børnehaver mulighed for at udforske 

Vadehavet. Kanelauget deltager i 

øvrigt i et fælles nordisk projekt, som 

nu kører på andet år. "Nordisk Klink 

på listen". Så man må sige, at 

Kanelauget både tilgodeser børnene 

og hele verden!  
 

 



 

 

Du kan også få støtte 
Hjerting Kanelaug var en af de mange, som vi støttede med projektmidler i 

2018. Vi gav blandt andet tilskud til bord/bænksæt, fejringer, informations- og 

netværksmøder, materialer til sheltere, hegning og ture for børn og unge med 

nedsat funktionsevne. Mulighederne er mange, det er kun fantasien, der sætter 

grænserne. 

 

På tirsdag, den 15. januar, åbner vores tilskudspulje for dette års ansøgninger. Vær 

opmærksom på, at der kun er én ansøgningsrunde i år, og at vi skal have din 

ansøgning senest den 15. marts 2019.  

 



 

 

Vadehav og Verdensarv 
Du kan nå det endnu - at blive klogere på både Vadehavet og Verdensarven - 

når Fiskeri- og Søfartsmuseet åbner dørene for et mini-vadehavs-guide-kursus på 

lørdag mellem 11.30 og 13, hvor du i øvrigt har mulighed for at blive 'officiel 

ambassadør' for Nationalpark Vadehavet. Jens L. Hansen fra Nationalpark 

Vadehavets sekretariat giver en introduktion til nationalparken og verdensarven 

og har tips til oplevelser og steder i Vadehavet, som absolut er et besøg værd! 

Ses vi?  

 



 

 

Hele vejen langs Vadehavet 
Der sker en del langs de knap 800 km fra den sydligste til den nordligste del af 

Vadehavet. I den sydligste del kunne de i sidste uge melde om, at et skib 

havde tabt 270 containere undervejs til Bremerhaven. Containerne drev i land på 

den hollandske og til dels den nederlandske kyst. Fra naturorganisationen 

Verein Jordsand var der en noget mere positiv nyhed om, at der kom 423 små 

gråsælunger til verden i 2018. Tøndermarskinitiativet skød året i gang med sort sol i 

miniformat, grå sol i storformat, får i gåsegang, håndværkere i sving og svaner 

på is. Mobilen blev lagt væk for en stund i Ribe, for at se tilbage i tiden, hvor 

der var telefoncentral. Marco Brodde var ude med blok og pensel på Fanø 

og Naturnørden Jonas tog sine følgere med ud og se på havets vinbjergsnegl i 

strålende solskin. Det er ikke alt, der er til de store overskrifter i medierne, vi 

skriver om, men for os er det de små, vedkommende historier, der er størst!  

 



 

 

Bare lige for at slå det fast 
I 2019 er der afsat 75.000 kroner til tilskud til projekter og arrangementer i 

nationalparken. Så har du et spændende projekt? Har du lyst til at forbedre 

mulighederne for friluftsliv eller forbedre naturen i nationalparken? Har du lyst til 

at udvikle en ny event i nationalparken? Eller brænder du bare så meget for 

nationalparken, at du har lyst til at udbrede kendskabet til den og eventuelt 

bruge den aktivt i et arrangement?  

 

Så er det lige om lidt, at du kan sende en ansøgning og få en chance for at få 

op mod 10.000 kroner i tilskud. Du kan læse mere om, hvordan du søger, og få 

inspiration til din ansøgning på vores hjemmeside.  

 



 

 

Vidste du at: 

 billedet ovenfor er fra en film som blev optaget 3. januar? 

 der er massevis af spændende aktiviteter i januar? 

 grindehvalen der døde i december blev dissekeret hos Fiskeri- og 

Søfartsmuseet? 

 du kan søge om op mod 10.000 kr. i støtte fra 15. januar? 

 vi er nr. 30 på New York Times' liste over steder, man skal besøge i 2019? 

 

 

Fotos: Strandskade og får: Jan Tandrup, Nationalparkplan: Jens L Hansen, Dreng med net: Pixabay, 

Heste på strand: Pxhere, Hund på strand: Ditte Hviid, Gråsælunge: Anna Karapin-Springorum, "Bare lige 

for at slå det fast: Max Pixel, "Vidste du at": Ditte Hviid  

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

  

 

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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