
   

  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Farverne skifter, solens farver er - ligesom træernes blades - dybe og varme. 

Dagene bliver kortere, antallet af fugle eksploderer, og et blik hen over vaden 

bekræfter, at trækfuglene har samlet sig for en stund for at spise en gourmet-

middag, inden de med fulde maver går på vingerne for at tage på solferie 

sydpå. Endnu engang bliver det tydeliggjort, at Vadehavet er smukt og 

inspirerende på alle årstider.  

 

Det er ikke kun fuglene, der tager på ferie. Sekretariatet holder også 
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efterårsferie i uge 42 og er først tilbage igen i uge 43. Derfor får du allerede i 

denne mail inspiration til efterårsferien. Men vi giver dig også et indblik i, hvad 

der sker i naturen, hvilke kulturelle tilbud, der er, og meget mere. 

 

Med ønsket om rigtig god læselyst og en fantastisk efterårsferie ved 

Vadehavet. De bedste hilsner fra sekretariatet.  

 

 

Temamøde om naturforvaltning i ådalene 

Hvordan udvikler vi naturværdierne, og kan vi omlægge til mere ekstensiv drift? 

Det er blandt emnerne, som belyses, når Nationalpark Vadehavet holder 

offentligt temamøde i Varde. Temamødet sætter også fokus på en rigere natur 

med græssende dyr og gør status på snæblen og andre fiskebestande efter 

vandløbsrestaurering af vadehavsåerne. 

Temamødet med overskriften 'Naturforvaltning i ådalene' holder 30. oktober kl. 



 

17-20 på Hotel Arnbjerg i Varde. Her vil fem oplægsholdere give deres bud på 

emnet under overskrifterne:  

 Varde Å og Ho Bugt efter Operation Engsnarre 

 Det åbne Land som dobbelt ressource 

 Imod en rig og vild natur – græssende dyr som værktøj 

 Vandløbsrestaurering og fiskene i Vadehavsåerne. 

Alle er velkomne til at deltage i temamødet, og det er gratis at deltage. 

Tilmelding til Nationalpark Vadehavet på vadehavet@danmarksnationalparker.dk 

senest 21. oktober. 

Du kan læse mere om temamødet og se et detaljeret program her. 

 

 

Kom og mød internationale naturkunstnere 
Sent fredag ankommer ti europæiske naturkunstnere, alle medlemmer af den 

anerkendte sammenslutning SWLA, til Danmark, og den kommende uge skal 
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de opholde sig i Tøndermarsken, hvor de gennem deres kunst skal skildre 

fuglelivet samt områdets særlige natur, landskab og kulturhistorie i øvrigt. 

Lokale skolebørn bliver i forbindelse med opholdet inviteret til workshop med 

kunstnerne, og den øvrige lokalbefolkning og andre interesserede får også 

lejlighed til at møde dem. 

På søndag, 6. oktober, kl. 10.00-13.00 vil kunstnerne arbejder i tre timer langs 

det fremskudte dige ved Vidåslusen ved Højer. Her kan man møde dem til en 

uformel snak, kigge dem over skulderen og opleve, hvordan de arbejder. 

Onsdag 9. oktober kl. 19.00-21.30 byder kunstnerne velkommen på Højer 

Design Efterskole, hvor de vil fremvise skitser, værker og ideer fra ugens første 

dage samt præsentere SWLA´s arbejde i England og internationalt. Den 

britiske forfatter og journalist Colin Williams vil interviewe tre af kunstnerne om 

Kunst & Natur, og de fremmødte vil få chancen for selv at lave et lille stykke 

håndtrykt grafik. 

Læs mere om kunstnernes besøg og om arrangementerne på hjemmesiden.  
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Frivillige fuglevenner tog en tørn på havnen 
Nationalpark Vadehavet har i de senere år arbejdet sammen med Esbjerg 

Havn, Aarhus Universitet og Dansk Ornitologisk Forening om at skabe bedre 

forhold for de ynglefugle, som hvert år slår sig ned på det store havneområde 

på kanten af nationalparken. 

Den væsentligste aktivitet hidtil har været et forsøg på at lokke en stor koloni af 

hav- og fjordterner ned fra taget på én af IAT’s store haller ved Dokhavnen, og 

til formålet er der nu i tre sæsoner indrettet et lækkert yngleområde til ternerne 

på en nærliggende mole. Her bliver der om foråret sat kanter på molen, kørt 

sand og skaller på, sat kunstige lokke-terner ud og opsat et lille lydanlæg, som 

løbende afspiller vellydende ternestemmer. En udfordring er, at ynglepladsen 

på grund af molens (ringe) højde og beliggenhed skal installeres hvert forår og 

’afinstalleres’ hvert efterår, så det er yderst glædeligt, at en gruppe af frivillige 

fra DOF  giver en hånd med arbejdet – både med molen, men også med at 

overvåge ternerne i løbet af ynglesæsonen. 

I sidste uge var der ’store nedbrydningsdag’ på terne-molen, og et hold 

arbejdsivrige frivillige tog atter en tørn for fuglene. Det er af meget stor 

betydning for projektet, og uden de frivillige kunne det hele slet ikke lade sig 

gøre! Tak for indsatsen!  
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Nye levesteder til fugle og tudser på Mandø 
Gennem mere end et år har nationalparken arbejdet sammen med fire private 

lodsejere på Mandø om at få aftaler og tilladelser vedrørende et 

naturgenopretningsprojekt på plads. Det er nu sket, og til alles tilfredshed er 

gravearbejdet sat i gang. 

Projektet går ud på at ’ombygge’ tre tidligere klæggravssøer på den sydlige del 

af Mandø, så de får bredzoner og øer, som bliver langt mere egnede som 

fødesøgningsområder og ynglepladser for de karakteristiske engfugle på øen. 

Tilpasningen af søerne suppleres med fjernelse af buske og tagrørsbræmmer, 

så arter som stor kobbersneppe, klyde og brushane får frit udsyn og god 

adgang til den livgivende søbred. 

En anden del af samarbejdet på de private jorder resulterer også i, er at der 

graves seks fladvandede, 700–1000 kvadratmeter store vandhuller i engene. 

Disse såkaldte ’bekkasinskrab’ skal ud over at give de ynglende vadefugle 

bedre forhold om foråret også tjene som nye ynglepladser for den sjældne 

strandtudse, som også findes på Mandø. 

Og projektet er lige efter bogen: Nationalparken har sørget for aftalerne og 
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projektbeskrivelsen, Ravnhøj Consult står for ansøgninger og tilsyn med 

gravearbejdet, mens en privat fond, Markus Jebsens Naturpulje, betaler 

hovedparten af det gode sammenskudsgilde.  

 

 

Partnere i verdensklasse 
En af kategorierne i Nationalpark Vadehavets partnerprogram er 

'verdensarvspartner', som er en kategori for de partnere, der ønsker at indgå i 

et gensidigt forpligtende partnerskab for at bevare Verdensarv Vadehavet for 

fremtiden og som et verdensklasse-brand. Det skal bl.a. ske ved at arbejde for 

bæredygtige produkter, sæsonudvikling og et højt informationsniveau. 

Især det sidste kommer i fokus i forbindelse med, at nationalparken nu tager 

hul på et seksårigt kursusforløb for de nationalparkpartnere, der også ønsker at 

kunne kalde sig verdensarvspartner. Kursusforløbet består af to hele 

kursusdage hvert år i årene 2019-2024, og hver enkelt partner skal deltage 

med alle relevante medarbejdere. 
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I 2019 afvikles kurset 31. oktober og 1. november som internatkursus i Ho. 

Du kan læse mere om kurserne her.  

 

 

 

Efterårsferien ved Vadehavet 
Vadehavet rummer et hav af muligheder i efterårsferien. Du kan besøge et af 

vores mange besøgscentre, tage på østerstur, se sort sol, bygge og flyve med 

drager eller gå en dejlig tur og nyde farverne, dyrelivet, den friske luft og det 

spændende landskab.  

 

Men du kan allerede i næste uge varme op til gåturen - du kan nemlig deltage i 

en gåtur med "We walk", hvis kampagne kulminerer i uge 41, hvor foreninger, 

institutioner, virksomheder og private på stier og stræder landet over går i små 

og store gangfællesskaber.  
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Vidste du at: 

 Nationalparkpartner Marit Beckmann udstiller i Multimar Wattforum frem 

til 6. oktober? 

 du kan finde inspiration til selv at male vadehavsakvareller med Mit 

Vadehav? 

 du kan tage børnene med en tur til vaden og kreere landart i 

efterårsferien? 

 foredraget på DNs årsmøde i Esbjerg den 21. oktober tager udgangspunkt i 

Vadehavet? 

 du kan finde massevis af inspiration til efterårsferien på vores 

hjemmeside? 

 der på søndag 6. oktober kl. 8-12 ’EuroBirdwatch 2019’ i Blåvand, og at 

Blåvand Fuglestation holder ’åbent hus’ på 'Hukket'? 
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Fotos: 

Ribe Domkirke: Bjarne Christensen, Å-foto: Ulrik Pedersen, Kobbersneppe: Torben Andersen, 

Terneprojekt Esbjerg: John Frikke, Klæggrav Mandø: John Frikke, Verdensarv: Lars Gejl, Efterårsferie: 

Ditte Hviid, Skib på grund: Lars Kirk Rønne  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

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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