
   

  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Er den ikke bedårende, den lille smukke sæl med de mørke øjne? Inden længe 

vil sælerne få unger, og så er det vigtigt, at særligt mor og unge får ro. For at 

sprede budskabet om at sælerne har brug for ro, og at man skal holde afstand 

og ikke nærme sig en "hyler", vil vi i de næste par uger lave opslag på 

Facebook med fakta og gode råd. 

 

Ro får du forhåbentlig også, i form af en lille miniferie i de kommende dage. 

Men du skal ikke snydes. For denne nyhedsmail er ekstra lang, fordi vi regner 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=9b7cf46d87&e=eac2fff242


 

med, at du har ekstra god tid til at læse og nyde de sjove, spændende og søde 

indslag fra Vadehavet. 

 

Med ønsket om en rigtig god miniferie og god læselyst - de bedste hilsner fra 

sekretariatet  

 

 

 

Lys i øjnene 
Det var ikke kun lysekronen der lyste op, da der blev holdt workshop i projektet 

Prowad Link om de 21 produkter som projektet blandt meget andet skal levere. 

Det lyste også op i deltagernes øjne, da de skulle fortælle, hvorfor de arbejder i 

deres respektive nationalparker eller områder. Flere deltagere talte om, at 

naturen og mulighederne i jobbet og området er vigtige faktorer, og en kollega 

fra Holland beskrev det så smukt: "Det kravler ind under huden på dig". 

Engagementet var helt i top under det tre dage lange møde på Fanø, som du 

kan læse mere om på vores hjemmeside, hvor der også er billeder fra de tre 

spændende dage.   

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=62472b84dd&e=eac2fff242


 

 

 

Det er altså bare så godt 
Det var ordene, nationalparkformand Janne Liburd hørte folk sige, da hun i 

fredags stod ved den store scene på Naturmødet i Hirtshals. Ordene gik på den 

formidling, som naturvejledere fra Vadehavets Formidler Forum stod for, og 

som blev en kæmpe succes! Med natbriller for øjnene og fødderne solidt 

plantet i klæg blev gæsterne taget med på en sanselig rejse ud i Vadehavets 

natur.På Facebook, kan du via en lille video selv komme med en tur i det, som 

naturvejlederne med et glimt i øjet omtalte som en 5D-simulator.  

 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=ad32d7ca00&e=eac2fff242


 

 

Naturnørden fra Varde blev hædret 
Vi bliver ved Naturmødet. For her kårer man hvert år Danmarks bedste 

naturformidler, og i år gik prisen til en af de dygtige naturvejledere fra 

vadehavsområdet, nemlig Jonas Gadgaard fra NaturKulturVarde. I skarp 

konkurrence med 24 andre nominerede sikrede Jonas sig hæderen og de 

medfølgende 10.000 kr.  

I en af flere indstillinger af naturvejlederen fra Varde hedder det: "Jonas har 

bloggen "Naturnørd", som man kan følge både på Facebook, Instagram og 

Youtube. Her viser og fortæller han mindst en gang om ugen i sjove, 

informative videoer om alt fra ringmærkning af sangfugle og musvåger til 

hvordan man laver sit eget fuglefoder og hvilke vilde planter og svampe, man 

kan spise. Jonas er et naturtalent indenfor fortælling og naturvejledning og 

hans entusiasme og fortælleglæde om naturen er smittende og opløftende." 

Efter kåringen stod kollegerne fra Vadehavet klar med boblevand og hyldest, 

og fra Nationalpark Vadehavet vil vi gerne ønske et kæmpe tillykke, til Jonas - 

vi er megastolte af dig!  

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=a009691ed3&e=eac2fff242


 

 

 

15. juni fondens naturpris 
Mere fra Naturmødet - og mere pris til vadehavsområdet: 

15. Juni Fonden uddeler hvert år en naturpris for en særlig indsats for 

Danmarks natur, og på Naturmødet blev Fondens Ildsjælpris på 100.000 kr. 

givet til dyreholder Michael Baun og hans hustru Bente Villadsen, Fanø, for 

deres langvarige og omfattende indsats for forbedring af hederne og 

kystnaturen på Fanø.  

Michael Baun og Bente Villadsens indsats for naturen på Fanø rækker vidt. De 

står for naturplejen på mere end 400 ha plejekrævende natur og gennemfører 

rydning af tilvoksede og tilplantede områder. Deres indsats har bidraget til at 

skabe nye levesteder for sjældne arter, og de bekæmper invasive plantearter. 

Kæmpe herfra tillykke til Michael Baun og Bente Villadsen. 

Læs mere om prisen og om den fantastiske indsats, som parret fra Fanø gør 

for vadehavsnaturen på vores hjemmeside. 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=95db1bcdae&e=eac2fff242


 

 

 

Nationalparkdag 2019 
Vejret viste sig ikke fra sin bedste side, men det gjorde de fem arrangementer, 

som blev afviklet i forbindelse med Nationalparkdagen i og ved Vadehavet til 

gengæld. Alle arrangementer var rigtig godt besøgt. Fanø Natur gav en 

cyklende flok et rigtig godt indblik i blandt andet ensianblåfuglen, 

strandtudseskrabene og de geologiske processer. NaturKulturVarde havde 

fire  fuldt bookede, guidede ture på Varde Å. Museum Sønderjylland havde tæt 

på 30 med på tur, hvor de fik serveret Vadehavet i en kurv. På Myrthuegård tog 

massevis af frivillige de flere tusinde gæster med ud i et utal af oplevelser. På 

Vadehavscentret havde man taget turen til Mandø, hvor deltagerne fik indblik i 

naturen og fik set en masse fugle undervejs. Du kan læse mere og se billeder fra 

dagen på vores hjemmeside.  

 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=367acb2a0b&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=367acb2a0b&e=eac2fff242


 

 

Dansk-hollandske forbindelser 
I sidste uge var der historieseminar om dansk-hollandske forbindelser i 1600- 

og 1700-tallet, dengang Amsterdam var centrum for globaliseringen og 

eksotiske varer, samtidig med at håbefulde og eventyrlystne mennesker 

strømmede til. Inspirationen fra metropolen satte spor også i vores del af 

Vadehavet. Det var Mette Guldberg fra Fiskeri- og Søfartsmuseet som i 

sædvanlig levende stil fortalte deltagerne om Ribes gloværdige maritime fortid. 

Du kan læse mere om seminaret på Fiskeri- og Søfartsmussets hjemmeside  

 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=d4b9ada3c4&e=eac2fff242


 

 

Kunst, Kultur og Kobbersnepper 
Det er ikke alene et fantastisk bogstavrim, det er også et fantastisk projekt, som 

Nationalpark Vadehavet har sendt i luften, sammen med The Society of Wildlife 

Artists. Dog vil projektet få en lidt anderledes engelsk titel, da Art, Culture and 

Godwits ikke ligger helt så godt på tungen... 

 

Da man skulle vælge hvilke ti kunstnere man ville tilbyde et ophold ved 

Vadehavet stod man med et luksusproblem - der var overskud af dygtige 

naturkunstnere, som ønskede at være en del af projektet, som strækker sig 

over 2 år. Under kunstnernes ophold vil man få lov at betragte deres arbejde - 

med respekt for at de skal kunne fokusere. Projektet vil blive fulgt af en engelsk 

forfatter, som vil skrive en bog som supplement til den udstilling, 

kunstneropholdet afsluttes med  i 2020. Du kan høre idé- og ankermand bag 

projektet, billedkunstner og naturvejleder Marco Brodde, Fanø, i et interview om 

projektet på Kulturen på P1 - eller læse mere på vores hjemmeside.  

 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=a5ba56ab06&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=3401d1f742&e=eac2fff242


 

 

Højer Art Jam 
Overskriften leder måske tankerne hen mod musik, men der er faktisk tale om 

en kunstbegivenhed, som startede i Højer for 26 år siden. I år har 

begivenheden udvidet geografisk og der vil blive skabt kunstværker af seks 

internationale træskulptører ved Nicolai Kultur i Kolding i uge 24. I Højer vil syv 

internationale træskulptører og en international kunstfotograf gennem ugen 

skabe kunstværker, hvor publikum kan følge skabelsesprocessen, og ligesom i 

Kolding er der fri adgang i uge 25. I Højer vil der også blive afviklet et 

børnekunstprojekt, hvor børn fra den lokale skole skaber kunstværker i 

samarbejde med internationale kunstnere. Kunstnere fra hele verden deltager i 

begivenheden, som du kan følge på www.artjam.dk  

 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=dad40b9094&e=eac2fff242


 

 

Vidste du at: 

 "Alle mod 1" bliver optaget på Rømø i næste uge? 

 der er fernisering i morgen i Bunkeren i Vester Vedsted? 

 du kan finde opgaver og viden om sæler på Mit Vadehav? 

 der er kunstfestival på Fanø i den kommende weekend? 

 

 

Fotos:  

Sæl: John Frikke, Prowad Link: Anne Marboe, Naturmødet: Nationalpark Thy, Årets Naturvejleder: Jens L 

Hansen, 15. juni fondens naturpris: Ditte Hviid, Nationalparkdag: Jimi Rosa, Dansk-Hollandske 

forbindelser: Anne Marboe, Kobbersneppe: Torben Andersen, Træskulptur: Højer Art Jam, Solnedgang: 

Lars Roed  
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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  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

This email was sent to alhdy@danmarksnationalparker.dk  
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