Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Skolernes sommerferie står for døren, og Vadehavet emmer af liv - både på
veje og strande, men også på vaden, i vandet og i luften. Vi nyder sommeren
og alle de gæster, den bringer, men vi vil naturligvis gerne have gæster hele
året, hvilket vi håber, at vores nyhedsmail inspirerer til.
I denne nyhedsmail, som kommer rundt om verdensarvsfejringen, kultur og
natur, personalenyt, og vi fortæller lidt om, hvad du kan opleve i sommerferien.

For ferie ved Vadehavet er ikke kun badeferie - det er også oplevelsesferie for
alle aldre og sanser.
Med ønsket om rigtig god læselyst og en helt igennem fantastisk, dejlig
sommer - de bedste hilsner fra sekretariatet.

Verdensarven er bare så "nice"
Under mottoet "En verdensarv. To hjul. Tre lande" fejres 10-året for Verdensarv
Vadehavet i disse dage med to cykelstafetter fra hver sin ende af Vadehavet,
men med fælles slutmål på søndag 30. juni i Wilhelmshaven i Tyskland. I den
danske del af Vadehavet cyklede fem lokale skoleklasser og et fodboldhold 18.
og 19. juni seks etaper fra Ho til Havneby på Rømø, hvor stafetten blev givet
videre til slesvig-holstenske 'verdensarvs-cyklister'.
Vi glæder os over en meget fin mediedækning af cykelturene og dermed
verdensarvsfejringen i den danske del af Vadehavet. Fx lavede TV-Avisen 18.
juni et indslag om etapen fra Esbjerg til Sneum Digesø, som blev kørt af elever

fra Fanø Skole. Blandt andre Alberte Arndt, der sætter ord på, hvad
verdensarven egentlig betyder. Det er bare "nice", som det fremgår af indslaget
her (man skal frem til 20.39 på tidslinjen)
Radioprogrammet Kulturen på P1 bragte samme dag et længere indslag om
verdensarv i Danmark med udgangspunkt i Vadehavet. Du kan høre det her
(ved 1.37.55 på tidslinjen).

Nyt Nationalpark Magasin på gaden
En gang om året udgiver Nationalpark Vadehavet et magasin, og 2019udgaven er netop udkommet. 84 sider fyldt med reportager og faglige artikler
om naturen, kulturen og menneskene i og ved Vadehavet.
I Nationalpark Magasin kan man også hente masser af inspiration til, hvad man
kan opleve i vadehavsområdet - både ude i naturen og på den kulturelle
front. På vores hjemmeside kan du læse mere om indholdet i Nationalpark
Magasin.
Magasinet, der som tidligere år er gratis, kan fås hos nationalparkens partnere

samt på borgerservice og bibliotekerne i de fire vadehavskommuner.
Du kan også læse magasinet online via dette link.

Vadehavet er meget mere end badeferie
Vinterbadning ved Vadehavet, som Mick Øgendahl forsøgte sig med for et par
år siden, er nok ingen succes. Men badning og strandbesøg på de brede
strande er absolut et hit i sommermånederne. Vadehavet er dog så meget
mere end det.
Det er om sommeren, at vores formidlere i området tager gæster med ud for at
blive klogere på Vadehavet, smage på Vadehavet og få spændende historiske
og kulturelle oplevelser. Hvis du mangler inspiration til, hvad du kan opleve, så
kan du på vores hjemmeside finde et væld af oplevelser, som vores partnere
tilbyder i sommermånederne.

Natur-kunstnere fortolker fugle
I lørdags var der fernisering på udstillingen ’Fuglefortolkninger’ på Fanø
Kunstmuseum. Kunstner Marco Brodde, Fanø, har arrangeret udstillingen, der
har udgangspunkt i, at fugle kan fastholdes og fortolkes på lige så mange
måder på papir eller lærred som alle andre tænkelige motiver.
Ud over Marco Broddes viser udstillingen værker af Wynona Legg fra Wales,
David Hunt fra England og Ben Woodhams, der også er englænder, men
bosat på Bornholm. Desuden kan man se værker af Fanøkunstneren Carl
Johan Forsberg, der for 100 år siden indarbejdede fuglene i sine motiver, og
udstillingen ledsages også af fugledigte af elever fra Fanø Skole.
Udstillingen kan ses frem til 7. september. Læs mere på Fanø Museums
hjemmeside.

Tak for jeres opbakning
I juni måned kørte vi en "sælkampagne" på facebook, hvor vi gjorde
opmærksom på, at det er vigtigt, at sælerne får fred i juni måned. De
kampagnefotos vi har lagt op hen over måneden er blevet delt ikke mindre end
285 gange, "liket" over 600 gange og set af tæt på 60.000 - hvilket må siges at
være en succes.
Du kan også være med til at formidle budskabet, ved at dele vores opslag på
facebook - på den måde kommer vi ud til endnu flere gæster og hjælper med at
give sælerne fred!

Ny medarbejder
Sekretariatet i Nationalpark Vadehavet kommer fra begyndelsen af august igen
til at bestå af syv medarbejdere. Til den begynder Helle Eckmann nemlig som
ny økonomi- og administrativ medarbejder.
Helle Eckmann er valgt i et tæt felt af kompetente kandidater, hvor netop Helles
baggrund som cand.agro. og erfaringer fra bl.a. Energistyrelsen, Tønder
Kommune, NIRAS, Lolland-Falster Familiebrug og Ribe Amt giver rigtigt gode
forudsætninger for jobfunktionerne.
Du kan læse mere på vores hjemmeside.

... og en ny minister for nationalparkerne
Nationalpark Vadehavet og de fire øvrige danske nationalparker er alle
organiserede som statslige fonde, der hører ind under miljøministeriet.
Nationalparken ledes i det daglige af en bestyrelse, men man kan godt sige, at
vi i dag har fået en ny øverste chef: Lea Wermelin, der er udpeget som
miljøminister i den nye socialdemokratiske regering. Lea Wermelin er valgt på
Bornholm og har hidtil været sit partis bæredygtighedsordfører.
I nationalparkloven er ordet 'miljøminister' nævnt hele 35 gange, og blandt
andet står der i paragraf 12, at nationalparken ledes af en bestyrelse, der
udpeges af miljøministeren.
I det såkaldte forståelsespapir, som den nye regeringen har udarbejdet
sammen med sine støttepartier er der en enkelt henvisning til nationalparker i
et afsnit om, at man ønsker at give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark. Du
kan se aftalen her - den nævnte passage findes øverst på side 5.

Vidste du at:


du kan blive meget klogere på verdensarven via Mit Vadehav?



du kan vinde billetter til Jacob A Riis Museet, hvis du er god til at
fotografere flag og følelser?



du snart må tage til Langli, som må besøges fra 16. juli til 15. september?



det er på lørdag kl. 10, at Højer Mølle åbner dørene igen efter en større
ombygning?

Fotos:
Formidling: Visit Ribe, Verdensarvsfejring: Jens L Hansen, Nyt magsin: Jens L. Hansen, Maleri af
and: Carl Johan Forsberg, Sæler: Casper Tybjerg, Helle Eckmann: Privatfoto, Mandø Ebbevej: Lars Roed

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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