Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
En havørn flyver over aftenhimlen ved Vadehavet - en helt igennem fantastisk,
smuk oplevelse - og selvom det er en sjælden oplevelse, så er det ikke
utænkeligt, at du også kan få samme oplevelse, når du besøger Vadehavet.
For havørnebestanden i Danmark er i dag næsten dobbelt så høj som for 10 år
siden. Så selvom nogle fugle kæmper lidt med at opretholde bestanden, er der
heldigvis også bestande som vokser.

Du sidder nu med den sidste nyhedsmail i juli måned - men bare rolig, vi
vender tilbage den 8. august, når du forhåbentlig har haft en dejlig sommerferie
med massevis af oplevelser.
Med ønsket om rigtig god læselyst og en helt fantastisk sommer - de bedste
hilsner fra sekretariatet

Memorandum of understanding
I forbindelse med 10-års fejringen af udnævnelse til Verdensarv og efter mere
end 40 års tæt samarbejde, blev et meget vigtigt dokument, et såkaldt
'Memorandum of understanding', underskrevet af samarbejdspartnere fra
Holland, Tyskland og Danmark. Dokumentet skal understøtte og erindre os om
vigtigheden af samarbejdet om at bevare og beskytte Vadehavet. Fra dansk
side underskrev formand for Wadden Sea Forum og næstformand for
nationalparkbestyrelsen, Preben Friis-Hauge, dokumentet sammen med sine

trilaterale kolleger. Dokumentet forventes også underskrevet af en lang række
interesseorganisationer og samarbejdspartnere fra det trilaterale netværk. Du
kan læse mere om memorandummet "Trilateral Partnership to Support the
Wadden Sea World Heritage' på Verdensarv Vadehavets hjemmeside og på
hjemmesiden for Prowad Link-projektet.

Stor fremgang i bestanden af gråsæler
Efter at gråsælerne i midten af det 20. århundrede vendte tilbage til Vadehavet
er bestanden vokset støt. I 2018-2019 talte man i alt 6.538 individer i det
samlede dansk-hollandsk-tyske vadehavsområde samt Helgoland. Stigningen
er på seks procent i forhold til året før, og med en vis variation ses den i de
fleste regioner i vadehavsområdet.
I Danmark har der været en endog meget stor stigning i gråsælbestanden på
hele 79 procent. Fra 228 til 408 dyr i den nye opgørelse. Disse tal indikerer, at
lokalt forekommende bestande af gråsæler spreder sig i hele Vadehavet.
Ovenstående er de vigtigste resultater i rapporten "Overvågning af gråsæl i

Vadehavet og Helgoland 2018-2019", som er udgivet af den dansk-tyskhollandske Sælekspertgruppe (EG-Seals) i det Trilaterale
Vadehavssamarbejde.
Du kan læse meget mere om den opløftende gråsæl-rapport på Det Fælles
Vadehavssekretariats (CWSS) hjemmeside, og selve rapporten finder du her.

Vadehavets lys inspirerer
De fleste ved, at Skagens lys igennem århundreder har inspireret kunstnere fra
hele verden, men vidste du, at Vadehavet har det samme lys? Der er ingen tvivl
om, at Vadehavet har tiltrukket mange kunstnere, særligt på øerne. De fleste
kunstnere kom udefra og besøgte øerne for at male, men på Fanø ernærede
en ung kvinde, Johanne Bork, sig ved at male - hvilket var meget usædvanligt i
1800-tallet.
Du kan læse om Johanne Bork og se flere af hendes tegninger og malerier på
en hjemmeside der beskriver Fanøs kultur, natur og historie. Vadehavet og lyset

herude er fortsat til inspiration for mange kunstnere - og i næste uges
nyhedsmail kan du læse om den store kunstudstilling i Danmark med
internationalt fokus på det danske vadehavsområdes kultur og natur - Wadden
Tide.

Vidste du at:


Varde Kommune har lavet en Vaks oversigt over muligheder i
sommerferien?



Jakob A Riis, som skabte social forandring i USA, kom fra Ribe og at der
netop er åbnet et museum om ham i byen?



Sydvestjyske Museer har fundet en flyveplads fra 2. verdenskrig under
udgravningerne på den tidligere Facebook-grund?



du kan komme med på GhostWalk og Galgebakketure i Ribe?



du kan finde inspiration til aktiviteter i sommerferien på Mit Vadehav?



du kan gå "byens egne veje" i Skærbæk?



der også er opgaver for de mindste og deres forældre på Mit Vadehav?

Fotos:
Havørn i solnedgangen: Torben Hestehave, Verdensarvfejring: Sekretariatet i Wilhelmshaven,
Gråsæl: Jan Tandrup, Pasteltegning: Johanne Bork, Jakob A Riis' museum i Ribe: 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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