
  

 

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Sommeren er dejlig i Danmark, men efteråret er også noget ganske særligt. Og 

allerede nu kan vi ved Vadehavet fornemme, at efteråret er på vej, for 

trækfuglene er begyndt at komme tilbage fra yngleområderne og giver os 

spektakulære oplevelser som eksempelvis "hvid sol", som er de rylernes dans 

over vaden, og "sort sol", som er stærenes ballet. Vadehavet kan næsten 

samle et helt danseensemble med dansestil og fuglearter fra hele verden. Der 

er ingen tvivl om, at Vadehavet har noget for alle og på alle årstider - og lige nu 

er det fuglene, som er i fokus - både i naturen og kulturen. 

 

I denne nyhedsmail vil vi fortælle om nogle af de oplevelser, du kan få ved 

Vadehavet i de kommende måneder, men husk, at du altid kan finde inspiration 

og oplevelser på vores hjemmeside. 

Med ønsket om dejlige oplevelser i og ved Vadehavet - de bedste hilsner fra 

sekretariatet  



 

 

 

Pop up-kunst ved Danmarks vestligste punkt 
Vi kan allerede nu godt begynde at glæde os til 31. august. Den dag åbner pop 

up-kunstudstillingen Wadden Tide 2019 nemlig ved Båvandshuk. Kulturregion 

Vadehavet står bag udstillingen med 12 internationale kunstnere, der alle 

kommer fra lande langs Den Østatlantiske Trækrute. Alle kunstnerne vil i perioden 

20.-30. august arbejde på stranden og i klitterne ved Danmarks vestligste 

punkt, hvor man kan følge deres arbejde. 

I årets udgave af Nationalpark Vadehavets magasin fortæller kunstnerisk leder 

Jette Mellgren og projektleder Charlotte Pindstofte Holm om Wadden Tide og 

om, hvad man kan opleve ved Blåvandshuk. 

Udstillingen og rundvisninger er frit tilgængelig og kan gratis opleves frem til 29. 

september. Lørdag 24. august kl. 16.00 er der mulighed for at deltage i en 

guidet rundvisning, hvor kunstnerne vil fortælle om tankerne bag og processen i 

værkernes tilblivelse. Hver lørdag i udstillingsperioden vil der kl. 14.00 være 

guidet rundvisning.  

 



 

 

Åbning af Højer Mølle 
Højer Mølle har gennemgået en gennemgribende renovering, dels af 

Møllerboligen, som genåbnede den 29. juni, dels af selve museet, som åbner 

dørene den 16. august, hvor Museum Sønderjylland og Tøndermarsk Initiativet 

er klar med de nye udstillinger om Tøndermarsken i de to tidligere 

kornmagasiner. I udstillingen kan du blandt andet få indblik i, hvordan 

Tøndermarsken er blevet til, og hvad vand har betydet for livet i marsken for 

både mennesker og fugle. I det nye KlimaLab kan du prøve at håndtere 

klimaforandringer i din egen ’Tøndermarsk’. 

 

Renoveringen er sket som et led i omdannelsen af Højer Mølle til  port til 

Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet.   

 



 

 

Festival-gæster kan opleve Vadehavet 
Tønder Festival nr. 45 holdes 22.-25 august, og ud over en masse god musik får 

festivalgæsterne mulighed for at opleve Vadehavet med alle sanser. 

Nationalpark Vadehavet er nemlig med på festivalen, hvor vi sammen med 

Tøndermarsk Initiativet står bag et særligt vadehavstelt, 

Her er der alle fire dage en lang række aktiviteter og events - bl.a. når 

naturvejledere fra NaturKulturVarde gennemfører, hvad man nærmest må 

betegne som et 'crazy vadehavshow', hvor deltagerne kan opleve årets gang i 

Vadehavet med alle sanser. 

Hver formiddag inviterer vi alle til at komme og begynde deres festivaldag med 

fælles vadehavs-korsang sammen med et professionelt band, og står man lidt 

tidligere op kan man komme med på guidede fugleture til den nærliggende 

Nørresø, Igen i år vil kunstnere fra vadehavsområdet lave kunst i Vadehavsteltet, 

ligesom vi gentager successen med en konkurrence om at åbne østers på tid. 

Gæsterne kan også komme ud at vandre på den 54 km lange Marskstien - dog 

på en modeludgave i størrelsesforholdet 1:2000, Så ingen  bliver trætte af at 

tage hele turen! 

Hele området, hvor vores telt ligger, er navngivet Vadehavsområdet. Det 

bygges op medd tonsvis af Rømø-sand, faskiner, sejlkoste, birkegrene som 

ved Mandø Ebbevej, fyrtårn m.v.. Og de øvrige funktioner i området "spiller 

også med" på vadehavstemaet.  



 

 

 

Kom med på aftenvandring i Alslev Enge 
Klap en ko, se på engfugle og hør om naturplejeprojektet i Alslev Marsk. 

Nationalpark Vadehavet. Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet og Varde 

Kommune inviterer til en aftenvandring mandag 12. august 2019 kl. 19.00. 

I foråret er der blevet sat hegn op i området, og 70 kreaturer er allerede godt i 

gang med at spise sig igennem den saftige marskvegetation. Dyrenes 

græsning og slåning af hø skal være med til at sikre den helt særlige vegetation 

i området og også skabe bedre levevilkår for engfugle som fx engsnarre, vibe, 

stor kobbersneppe og rødben. Det er lokale lodsejere, Nationalpark Vadehavet, 

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet og Varde Kommune, som 

sammen har fået projektet sat i gang.  

Under aftenvandingen bliver der mulighed for at høre om projektet og lære 

nogle af de karakteristiske fugle og planter i området at kende. Der er 

mødested for enden af Kirkegade i Alslev. Turen varer omkring 1,5 time. 

Læs mere om aftenvandringen på vores hjemmeside. 

 



 

 

Hvad byder man kongelige gæster? 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe var for nylig på privat besøg på 

Vadehavscentret sammen med sine skoleveninder. Og hvad er bedre at tilbyde 

kongelige gæster end et spændende indblik i Vadehavet og en introduktion  til 

centrets aktiviteter om FNs verdensmål for en bæredygtig fremtid. Besøgende 

på Vadehavscentret har mulighed for at skrive sine mål for en bæredygtig 

fremtid og hænge dem på et træ i udstillingen. En miljøbevidst skoleelev havde 

skrevet: “Jeg vil tage cyklen til skole og ikke blive kørt, jeg vil bruge mindre 

plastik og jeg vil smile mere”. Om smilet hjælper på bæredygtigheden vil vi lade 

stå hen i det uvisse - men der er ingen tvivl om, at der var smil på gæsternes 

læber, efter den søde historie, som de fik under det tre en halv time lange 

besøg.  

 



 

 

Verdensarvs-partnere 
Nationalpark Vadehavets partnerprogram tæller efterhånden næsten 200 

partnere. Det er virksomheder, institutioner, organisationer, foreninger m.v. i de 

fire vadehavskommuner, som bakker op om nationalparken og ønsker at være 

en del af det netværk, som partnerprogrammet udgør. 

Nu går vi for alvor i gang med at udvikle en kategori af partnerprogrammet, som 

hedder Verdensarvspartner. Det er kort fortalt en videreudbygning af den 

”almindelige” Nationalparkpartner-kategori og er tiltænkt de partnere, som 

ønsker at have tilknytning til Verdensarv Vadehavet og aktivt inddrage 

verdensarven i det daglige arbejde. Et verdensarvs-partnerskab er et gensidigt 

forpligtende partnerskab, hvor vi arbejder på at bevare Verdensarv Vadehavet 

for fremtiden som natur- og kulturressource. En grundsten i 

verdensarvspartner-kategorien bliver deltagelse i et kursusforløb, som 

Nationalpark Vadehavet udvikler og afvikler i løbet af de kommende seks år. 

Hvis man ønsker at høre mere om at blive Verdensarvspartner, holder 

nationalparken to informationsmøder herom. Det bliver henholdsvis tirsdag 13. 

august i Skærbækcentret kl. 16 – ca. 16.30 og onsdag 14. august på Esbjerg 

Bibliotek kl. 16 – ca. 16.30. 

Verdensarv artikel TV Syd: https://www.tvsyd.dk/artikel/hvad-goer-vadehavet-unikt  

 



 

 

Vidste du at: 

 du må gå ud til Langli lige nu? Vi anbefaler at du tager på en guidet tur 

for at få den bedste oplevelse! 

 du kan "Smage på marsken" den 21. september? 

 du kan finde undervisningsopgaver om Wadden Tide på Mit Vadehav? 

 vores Instagram-konto - med stor succes - har været lånt ud i tre uger til 

Frederik Baun, som er partner og fotograf? 

Vi beklager, at linket til hjemmesiden om Fanøs Kultur, natur og historie i sidste 

nyhedsmail ikke virkede. Det korrekte link om kunstneren Johanne Bork finder 

du her.  
 

 

Fotos:  

Hvid sol: Jan Tandrup, Wadden Tide: The Desert Island Gjoede Partnere Arkitekter, Haven ved Højer 

Mølle: Højer Mølle, Tønder Festival: Ulrik Pedersen, Alslev Marsk: John Frikke, Hendes Majestæt Dr. 

Margrethe og veninder: Vadehavscentret, Vadeflader ved Mandø: Naturstyrelsen, Vadevandring til Langli: 

Franz Veisig  

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

  

 

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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