
   

  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
I den kommende uge fejrer vi noget helt særligt ved Vadehavet. Vi fejrer 

henholdsvis 5 og 10 året for udpegning til UNESCO Verdensarv sammen med 

vores tyske og hollandske kolleger. Vi tæller i denne mail ned til fejringen, hvor 

de tre lande på to hjul fejrer et fælles Vadehav! 

 

Fejringen kommer til at binde de tre lande sammen via en cykeltur, hvor 

Danmark har skoleelever til at cykle seks etaper fra Ho til Rømø. Her gives 



 

stafetten videre til vores tyske kolleger, som tager stafetten med videre til 

Tyskland via Sild-færgen. Samtidig med cykelturen i Danmark bliver der cyklet 

fra Holland mod Tyskland, og hele turen kulminerer i Wilhelmshaven, hvor de 

tre lande mødes til et brag af en fest den 30. juni. Følg med på instagram, hvor vi 

bruger #happywaddensea til af dokumentere fejringen. 

 

Med ønsket og rigtig god læselyst og en dejlig weekend ved Vadehavet. De 

bedste hilsner fra sekretariatet.  

 

 

Skibet danner rammen om overdragelse 
Når skoleeleverne, som er med til at fejre verdensarvsudpegningen, tager den 

sidste etape af cykelturen i Danmark, ender de på Rømø Havn, hvor 

Nationalparkskibet 'Vadehavet' danner rammen for overdragelsen af stafetten 

fra Danmark til Tyskland den 19. juni. Borgmester, Henrik Frandsen, fra Tønder 

Kommune og formand for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd, tager imod 

vores tyske kolleger fra Nationalpark Schleswig-Holsteinisches 



 

Wattenmeer ombord på skibet, inden stafetten overdrages til Tyskland og 

sejles videre til Sild.  

 

 

 

En historie der går langt tilbage 
Vadehavet i Danmark, Tyskland og Holland er sammen udpeget til verdensarv. 

De tre lande har i over 40 år arbejdet sammen om gennem  Det Trilaterale 

Vadehavssamarbejde, som har til formål at beskytte Vadehavet. Samarbejdet 

drejer sig primært om natur- og miljøovervågning, administration og 

planlægning, men landene inddrager også kulturhistoriske og 

befolkningsmæssige forhold og tager sig af kystsikkerheden. Historien om de 

tre lande går tilbage til 1978, hvor de tre landet gik startede deres samarbejde. 

Og det er derfor noget ganske særligt, at vi i år kan fejre en helt særlig del af 

samarbejdet - nemlig vores fælles verdensarv.  

 



 

Topmøde ved Sneum Sluse 
Øst og vest mødtes i sandhed i Vadehavet i sidste uge. Det skete om 

torsdagen, hvor Conny og Jens Jørgen Andersen fra Thy så på fugle ved 

Sneum Digesø og pludseligt opdagede en anderledes krikand. Den lille, 

spraglede og smukke and viste sig hurtigt at være en udfarvet han af sibirisk 

krikand, som er så sjælden, at den bare er registreret i Danmark én gang 

tidligere! Som sædvanligt, så gik ’jungletrommerne’, og det varede ikke længe 

før de første fugle-entusiaster var på pletten! Deriblandt også den dygtige 

’feltbisse’, Morten Bentzon Hansen, som på et tidspunkt ville se efter den 

ombejlede and fra nordsiden af søområdet. Her fik han pludselig en afvigende 

måge i kikkerten - en hættemåge-stor fugl med helt sort hoved og mørke 

vinger. Fuglen blev snart efter fotograferet og bestemt til en præriemåge, inden 

den pludselig lettede og forsvandt mod nord! Præriemågen er bare observeret 

to gange tidligere i Danmark, så det var endnu ’en mega’. Med de to meget 

sjældne fugles møde var der virkelig tale om et topmøde, som i løbet af dagen 

trak flere hundrede ornitologer til området. Men det var også noget helt særligt, 

for sibirisk krikand yngler i det nordøstlige Rusland og præriemågen i de 



 

centrale dele af USA!  

 

 

 

Godt skjult succes 
Ditte Hviid fra sekretariatet har fotograferet denne lille "prins" på stranden på 

Rømø. Den er godt skjult, men ikke desto mindre et super fint bevis på, at de 

strandtudsehuller som Nationalpark Vadehavet har gravet på Rømø har haft en 

effekt. Strandtudsen (Bufo calamita) bliver op til otte centimeter lang og er til 

kende på den tydelige gule stribe, de har ned over ryggen. I yngletiden forsøger 

hannerne at lokke hunnerne til med en højlydt kvækken, der lyder som en 

monoton snurren. Det kan især høres fra april til juni, så du burde kunne høre 

den lidt endnu.  

 



 

 

Kultur ved Vadehavet favner bredt 
I bededagsferien var der kunstudstilling i bunkeren i Vester Vedsted - en 

ganske særlig oplevelse, i helt specielle omgivelser. Udstillingen var desværre 

kun kortvarig, men der er åbninger af andre udstillinger på vej. Fra sommeren 

2019 præsenterer Højer Mølle deres helt nye udstillinger og faciliteter. Jacob A 

Riis' Museum indvies den 27. juni af HKH Prinsesse Benedikte. Og ingen ringere 

end Peter Plys gæster Fanø Kunstmuseum hen over sommeren. Så med alle de 

permanente udstillinger, nye udstillinger og gæsteudstillinger ved Vadehavet, 

kan man vist roligt sige, at Vadehavet favner bredt.  

 



 

 

Nye partnere hilser på 
Den 12. juni emmede salen på Tønnisgård af videbegær og engagement, da 

34 deltagere fra 18 nye nationalparkpartner-virksomheder og -foreninger blev 

introduceret til Nationalpark Vadehavet i forbindelse med årets første 

partnergrundkursus. 

Grundkurset er obligatorisk for alle nye partnere. Når de har deltaget her, kan de 

markedsføre sig som 'officiel nationalparkpartner' bl.a. med vores logo. 

Partnere får også udleveret nationalparkflag og -emajeskilt, og på den måde er 

de en vigtig brik i synliggørelsen af Nationalpark Vadehavet. 

Med de 18 nye partnere er vi nu oppe på at have i alt 198 nationalparkpartnere 

fra hele vadehavsområdet. 

Både de nye partnere og vi ser frem til et spændende samarbejde - både 

mellem os, men også partnerne imellem.  

 



 

 

Vidste du at: 

 du kan være med til at ringmærke en slørugle i morgen? 

 det er De Vilde Blomsters Dag på søndag? 

 du har mulighed for at "smage på strandengen" den 18. juni? 

 du kan komme på byvandring i Tønder og blive klogere på 

bygningskulturen? 

 Ribe VikingeCenter fejrer Sommersolhverv den 21. juni? 

 Fanø allerede i 1880'erne i København var kendt som "det nye badested"? 

 du kan blive klogere på Verdensarven med Mit Vadehav? 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Foto: Saltmarsk: Lars Gejl, Nationalparkskibet: Preben Friis-Hauge, Topmøde ved Sneum Sluse: John 



 

Frikke, Wikipedia og Jens Jørgen Andersen, Strandtudse: Ditte Hviid, Bunkerudstilling: Anne Marboe, Nye 

partnere: John Frikke, Slørugle: NaturKulturVarde  

 

 

  

 

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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