Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Du har helt ret: Vi er en dag for tidligt på den! Det skyldes, at vi i anledning af
påsken sender nyhedsmailen ud, så du kan nå at få inspiration til
påskedagene, som vi håber, at du vil nyde i fulde drag.
Måske du får lyst til at komme ud til det fantastiske vadehav, der som altid
rummer oceaner af muligheder - både indendørs og udenfor. Vi har i hvert fald
gjort vores dertil i denne nyhedsmail, som også kommer omkring miljø- og
fødevareministerens oplevelse ved Vadehavet, unges oplevelse med en
formidler og naturligvis det, du kan opleve i vadehavsområdet i påsken.

Med ønsket om rigtig god læselyst og god fornøjelse med æg, lam og
oplevelser ved Vadehavet - de bedste hilsner fra sekretariatet.

Ministers bedste frokostaftale i lang tid
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen besøgte 8. april
Nationalpark Vadehaves sekretariat på Tønnisgaard på Rømø. Begge
ministerens ressortområder kom straks i fokus, for besøget blev indledt med en
frokost med ingredienser fra Vadehavets natur. Menuen stod på østers og pizza.
Ministeren var selv med til at tilberede sit måltid, og Jakob Ellemann-Jensen
måtte i gang med østerskniven og prøvesmagte naturligvis én naturel, før han
valgte ingredienser til gratinering. Efter frokosten var der tid til en mere faglig
snak med formand Janne Liburd, næstformand Preben Friis-Hauge og

sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen fra Nationalpark Vadehavet.
På Instagram skrev ministeren "Østers, blæst i håret og Nationalpark
Vadehavet, der er noget af det fineste natur, vi har. Bedste frokostaftale i lang
tid".

Muligheder i påsken
Påsken er en højtid fyldt med traditioner og skikke. Vi markerer påsken ved at
skrive gækkebreve, holde påskefrokost, male påskeæg, se på de sprælske
påskelam og meget mere.
Museet Ribes Vikinger har allieret sig med påskeharen, som har gemt æg på
museet, hvor du også får mulighed for selv at male smukke æg. Hos Fiskeri- og
Søfartsmuseet i Esbjerg er det ikke gået i fisk, men i 'æg', når de i påsken peger
mod en natur- og kulturhistorisk fortælling om rogn. Naturcenter Tønnisgård på

Rømø tager skraldet sammen med dig på en havfaldstur, og trænger du til
motion, tager Strandskaden på Fanø dig med på en sælsafari mens formidlere
fra Vadehavscentret i V. Vedsted giver dig en spændende fortælling om
Trækfuglenes Vadehav. Det er blot nogle af de dejlige oplevelser, du kan få i
påsken ved Vadehavet. Du kan se flere muligheder på vores hjemmeside - og så
er der jo også muligheden for bare at tage og nyde naturen!

Hvad kan du finde på i påsken?
Mangler du underholdning til børnene i påsken, så kan vi varmt anbefale at I
besøger et at de mange besøgscentre langs Vadehavets kyst. Du finder en
oversigt over muligheder inddelt på temaer på vores hjemmeside og en oversigt over
alle besøgssteder på Mit Vadehav.
Men er du mere til at "gøre det selv" - så kan du finde massevis af inspiration
på Mit Vadehav, hvor du kan finde opgaver og på Skoven i skolen hvor du også

kan finde inspiration og opskrifter på blandt andet brændenældesuppe og
barkbrød.

Verdens sejeste projekt
Der er store smil på læberne og lys i øjnene på de unge mennesker, som
sammen med Frands Soberra fra Naturcenter Tønnisgård er ved at bygge en
hytte i bedste gamle byggestil. Hytten skal de bygge over 8 uger - 2 dage hver
uge - og når den står færdig, har den stråtag og måske en ovn. De unge
arbejdsløse er vilde med projektet, som de ville ønske, at alle kunne få lov til at
deltage i. Det er Tønder Kommune, som står for projektet, som giver en naturlig
træthed, når hyttebyggerne kommer hjem fra Rømø med jord under neglene,
vindblæst hår og farve i kinderne. Men den største gevinst for de unge er deres
selvværd, som i den grad får et boost sammen med Frands.

Hvorfor har Anne og Esther valgt Vadehavet?
Anne Jørgensen og Esther H. Kaffka fra Esbjerg Realskole havde valgt
Vadehavet som emne i deres fremlæggelse i skolen. Det havde de på grund af
den smukke natur og det rige dyreliv, som de selv fortæller i deres oplæg. Du
kan se oplægget på nationalparkens YouTube kanal og høre, hvad de to piger
finder mest fascinerende ved Vadehavet, som de er vokset op ved.
Pigerne har faktisk ret godt styr på Vadehavet og Verdensarven!

Vandring på digekronen
I dag bliver stien på digekronen ved Havnebydiget indviet. Stien har været klar i
et stykke tid, men fejringen har ventet lidt. Stien giver besøgende mulighed for
at gå på toppen af diget fra Havneby til Sønderstrand - en dejlig tur på knap
fem kilometer.
Stien er blevet til ved hjælp af lokale fondsmidler og donationer, blandt andet
fra Nationalpark Vadehavet. Og vores formand, Janne Liburd, er da også med
ved indvielsen i dag. Stien er en sidegevinst af forstærkningen af diget, som blev
lavet i 2018. Så mangler du motion oven på påskens frokoster, er
Havnebydiget en oplagt mulighed.

Nyt skilt viser vej til nationalparken
Rundt om på de danske motorveje gør brune oplysningstavler bilisterne
opmærksomme på betydningsfulde seværdigheder og attraktioner i nærheden.
Mange vil således have set, at der ved E20 (Esbjergmotorvejen) nær Esbjerg
står en oplysningsgtavle som den, man kan se på billedet herover. Nu har
skiltet så at sige fået en 'tvilling', idet Vejdirektoratet har givet tilladelse til
opsætning af et lignende skilt på E45 (Sønderjyske Motorvej). Tavlen står kort
før frakørsel 73 ved Kliplev, hvor man drejer fra for at køre enten østpå mod
Sønderborg eller vestpå mod Tinglev - og Nationalpark Vadehavet.
Tavlen står ved det nordgående spor, således at det kan ses af turister og
andre, der kommer fra grænsen.

Vidste du at:


Ynglefuglene har meget travlt lige nu og det er vigtigt, at du holder
afstand?



du sagtens kan se på fuglene med hjælp fra Mit Vadehav, selv om du
holder afstand?



du også kan være med til at give strandens ynglefugle en chance?



du kan finde tre lækre opskrifter på lam fra Herregårdskælderen i Jydske
Vestkysten?



vi i 2019 modtog 20 ansøgere støtteansøgninger og at vi, selvom puljen blev
øget, desværre måtte skuffe 10?
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Vores partnere kan downloade frie fotos, film og tekster på Skyfish.
Mangler du et login, så kontakt os.

Besøg Nationalpark Vadehavets nyhedsarkiv

