
   

  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Som vi skrev i sidste nyhedsmail, har Vadehavscentret har haft fokus på FNs 17 

Verdensmål hen over sommeren. De har haft et træ i udstillingen, hvor deres 

gæster kunne hænge forslag op, med beskrivelse af hvordan de ville forsøge at 

opfylde verdensmålene. Vadehavscentret modtog 287 forslag, som du kan 

finde på Facebook. Et af de sødere kom fra Agnes på 3 år, som foreslog at man 

ønskede gode ting til naturen, når man så et stjerneskud. Og der er rig 

mulighed for at ønske netop nu, hvor årets største meteorsværm, Perseiderne, 

er over os. Så skynd dig ud og ønsk gode ting til naturen, når du alligevel er 
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ude og se stærene gå til ro. 

 

Vi vil også ønske jer noget - vi vil ønske jer fantastiske oplevelser ved 

Vadehavet og rigtig god læselyst med denne nyhedsmail, som har fokus på 

vores fantastiske natur. De bedste hilsner fra sekretariatet.  

 

 

Ynglesucces hos sortternerne i 

grænseregionen 
Den graciøse sortterne er én af Danmarks sjældneste ynglefugle, og vi lægger 

vådområder til en stor del af de kun ca. 75 danske par. I vådområderne i de 

’inderste dele’ af Tøndermarsken yngler mere end halvdelen af den danske 

bestand, og da sortternen er knyttet til bestemte områder i grænseregionen, er 

det også helt naturligt at gøre en indsats sammen med vores tyske kolleger. På 

dansk side drejer det sig om to små vådområder i Magisterkogen og den 

danske del af Hasberg Sø. 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=9f9bb97822&e=eac2fff242


 

Den særlige indsats består i, at der til ynglesæsonen udlægges kunstige 

redeplatforme, hvor ternerne kan anlægge deres reder i et mere sikkert miljø, 

end hvis de gør det i den flydebladsvegetation, som kendetegner gode 

ynglelokaliteter for arten. Indsatsen gøres i samarbejde med Tønder Kommune, 

Naturstyrelsen og firmaet Ravnhøj Consult. Fra tysk side deltager Landesamt 

für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Schleswig-Holstein. 

Overvågningen af sortternernes ynglesæson i 2019 viser, at de i stigende grad 

tager imod tilbuddet om at yngle på de stabile flåder. Tællingerne afslørede, at 

der var 43 rugende par på dansk side, og der kom ca. én unge på vingerne pr. 

par, hvilket er meget fint for en art som sortternen.  

 

 

Populær aftentur til græsningsprojekt i Ådal 
Den 12. august havde lodsejerudvalget, Varde Kommune og 

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet indbudt til en offentlig 

markvandring i Alslev Marsk for at vise et nyt afgræsningsprojekt frem i Varde 

Ådal. Projektet er baseret på et samarbejde, som har banet vej for, at 



 

græsningsforeningen har forpagtet 75 ha enge af næsten 20 lodsejere, har 

søgt midler til hegning m.v. og indgået en aftale med en større kvægbonde på 

egnen, som nu i de næste fem år skal stå for den helt rigtige drift af ejernes 

jorder. Formålet er at gøre græsningen mere rationel samtidig med, at der 

skabes et højere naturindhold i projektområdet. 

Interessen var så stor, at 65 glade mennesker i alle aldre mødte op! Der blev 

fortalt om projektet og deltagerne blev taget med på en hyggelig rundtur i 

området, inden det hele sluttede med lidt til tørsten og en god dialog om 

vigtigheden af, at vore enge bliver afgræsset. De unge kvier deltog også, og i 

perioder var det lidt svært at se, hvem der egentligt kiggede på hvem! 

Se mere om græsning på Nationalpark Vadehavets hjemmeside  

 

 

Nye fugleguider har fået luft under vingerne 
Som gæst ved Vadehavet i Danmark og Tyskland kan du fremover være heldig 

at komme på tur med af en af de 22 nyuddannede guider, som i weekenden i 

uge 32 blev certificerede fugleguider. Guiderne har deltaget i et kursus, som 
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har været afviklet over 6 weekender, som et led i NAKUWA-projektet.  

 

Som en af underviserne og vores kollega John Frikke siger, er Vadehavets 

fugleliv er en fantastisk historie, og har man styr på de vigtige elementer, kan 

man let vinde publikums interesse. Vadehavet kan se ensformigt ud, og det kan 

være svært at se fuglene uden guidning. Men med den rette formidling oplever 

man meget mere og får mulighed for at se på fugle med helt andre øjne. Du 

kan læse mere om kurset på vores hjemmeside.  

 

 

Et fantastisk farveflor dækker hedearealerne 
Lige nu dækker lilla blomstertæpper store dele af vadehavsøernes hedearealer. 

Det er lyngen der blomstrer. Lyngen står smukkest og mest livskraftig og sund, 

når den afbrændes med års mellemrum. Ud over at forynge plantevæksten, 

skaber afbrændingen også dynamik, variation og hæmmer tilgroning med træer 

og buske. Denne afbrænding står Naturstyrelsen for i foråret. Her i efteråret er 

der dog helt andre muligheder på lyngheden. Du kan nemlig samle de smukke 
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planter og lave lyngsnaps af dem, hvis man når ud før de er helt udsprungne, for 

ellers har bierne taget sødmen. Nogle af nationalparkens partnere arrangerer 

snapseture, hvor du lærer om hvilke planter og bær der er optimale til brug for 

en rigtig vadehavssnaps. "Naturnørden" Jonas, årets naturvejleder 2019, har 

også været på heden og på hans Facebook-side viser han, hvordan du kan lave 

lyngsnaps.  

 

 

MitVadehav og de 17 verdensmål 
Midt i Esbjerg Festuge stod MYRTHUE og Mit Vadehav ved Torvet og fortalte 

om FN’s Verdensmål under overskriften "Fødevarer i balance", som en del af 

kampagnen "Danmark for målene". Foruden smagsprøver fra Midtgård – 

MYRTHUEs økologiske formidlingssted - blev der blev uddelt en masse vilde 

vadehavsdelikatesser, bl.a. hesterejer, kveller og strandkål og naturvejlederne 

fortalte om reglerne for sankning til eget forbrug i nationalparken. Du kan selv 

finde opskrifter på brug af eksempelvis kveller på MitVadehav.dk 
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Ud over en masse spændende formidling, herunder naturligvis om 

verdensmålene, fik børnene lov til at lave malebogstegninger af hesterejer, 

hvilket blandt andet resulterede i en virkelig fin "verdensarvsreje", som kan ses 

øverst til højre i billedet. Der blev også udleveret en hel stak  ”På opdagelsesrejse 

i Vadehavet” klistermærkebøger til de nysgerrige besøgende.   

 

 

Vidste du at: 

 Vadehavet er rykket ind på Tønder Festivalen? 

 du kan komme til "Stolens Dag 2019" og se "Puder, plaider og fire lige 

pinde" på Museerne i Tønder den 31. august? 

 folkekirken.dk har været på sommertur og har besøgt kystens kirker, 

herunder Sct. Clemens Kirke på Rømø? 

 "Sort sol" fortryller gæsterne ved Vadehavet og at du kan tage med på en 

guidet tur? 
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 der blev gjort stenalderfund på "Facebookgrunden" ved Andrup? 

 

 

Fotos: Sort Sol: Torben Andersen, Sortterneprojektet: Jesper Tofft, Alslev Marsk: John Frikke, NAKUWA 

fugleguider: John Frikke, Lynghede: Ditte Hviid, Sort Sol: Torben Andersen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

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  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Nationalpark Vadehavet · Havnebyvej 30 · Rømø 6792 · Denmark  

 

 
 

 
 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=49138fd215&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=8930cd1fd4&e=eac2fff242
mailto:alhdy@danmarksnationalparker.dk
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/about?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=f832caec41&e=eac2fff242&c=5127c375c5
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=f832caec41&e=eac2fff242&c=5127c375c5
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/profile?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=f832caec41&e=eac2fff242
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=c7b5776fbc948534a83e9665b&afl=1
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=4a519cf8f3&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=83e0fb7c6d&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=7ea67ce209&e=eac2fff242
mailto:vadehavet@danmarksnationalparker.dk
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=d1e1cb069e&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=5fe69c057e&e=eac2fff242

