Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Det var en kold men smuk aften i Blåvand. En måge vandrede, ligesom parret
der gik hånd i hånd, hen ad stranden, og det så nærmest ud, som om mågen
nød solnedgangen lige så meget som de gæster, som var ude for at få dagens
sidste solstråler. Og ser man på den seneste turismetrendrapport, som er
udviklet i forbindelse med ProwadLink-projektet, så er flere og flere ved at få
øjnene op for Vadehavets skønhed, spændende oplevelser og fantastiske
natur, fordi området opfylder mange af de ønsker, gæsterne har til deres
feriemål. I sekretariatet vil vi gerne have flere gæster til området, men vi husker

hele tiden på, at der også skal være plads til mågen, uglen og alle de andre...
Med ønsket om rigtig god læselyst og en fantastisk weekend ved
Vadehavet - de bedste hilsner fra sekretariatet

Over 40.000 spættede sæler i Vadehavet
Sælerne trives rigtig godt i Vadehavet. Ifølge forskerne så findes der lige
nu 40.800 spættede sæler i det samlede vadehavsområde, som
omfatter danske-, tyske- og hollandske havområder.
Forskernes skøn baserer sig på den seneste tælling af spættede sæler i
Vadehavet . Den blev udført i august 2019 som led i det trilaterale samarbejde
om Vadehavet mellem Danmark, Tyskland og Holland.
"Det går virkelig godt for den spættede sæl i Vadehavet. Bestanden er blandt
andet hjulpet på vej af, at lovgivning og forvaltning sigter mod at give sælerne

ro i yngleperioden og under pelsfældningen, både hvad angår færdsel til fods
og sejlads", siger kontorchef Martin Petersen fra Miljøstyrelsen i en
pressemeddelelse.
Man kan læse hele pressemeddelelsen og finde mere om sælerne i Vadehavet
her.

Ny bog: Jagt og natur i Vadehavet
Et længe næret ønske går i opfyldelse, når Fiskeri- og Søfartsmuseet I Esbjerg
nu udgiver en bog om jagten i Vadehavet. ”Jagt og natur ved Vadehavet” er en
bog, som på alle måder hylder Vadehavet, den unikke natur og visuelle
skønhed.
Bogen er skrevet af jæger og jagtskribent Ole Andreassen, Peter Lassen står
bag dens flotte billeder, og i et tæt samarbejde med vadehavsjæger Claus
Smedegaard, har de lavet en saglig, læseværdig og visuelt imponerende bog,
som tager læseren med på en rejse rundt i nutiden og tilbage i historien.

Smedegaard har desuden sammen med museumsinspektør Søren Byskov
stået for redaktion og billedudvælgelse.
Læsere af vores Nationalpark Magasin har allerede fået en forsmag på den nye
jagtbog, idet vi i dette års magasin bragte en artikel om vadehavsjagt skrevet af
netop Ole Andreassen og med fotos af Claus Smedegaard.
”Jagt og natur ved Vadehavet” omfatter tre dele: vadehavsjagten historisk set,
beretninger om vadehavsjagten i dag samt forvaltning og fortsat
bæredygtighed. Men kort sagt er bogen en fantastisk præsentation af
Vadehavets enestående natur og spændende jagtformer, som bringer jagten
og naturen i Vadehavet tættere på os alle.
Her kan du læse mere om bogen, som præsenteres ved en bogreception onsdag
27. november og kan købes via www.bogjagt.dk, hos boghandlere samt på
Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Samarbejde over Nordsøen

Partnerne i Interreg-projektet ProwadLink mødtes i den engelske udgave af
Vadehavet ’The Wash’ fra den 4. til 7. november. Og selvom det var koldt og
gråt, var der en positiv stemning, da Nationalpark Vadehavet, sammen med
kolleger fra Tyskland, Holland, Norge og UK, udvekslede erfaringer med de
øvrige partnere om udvikling af natur og tilbud om at opleve naturen.
Der er meget inspiration at hente i at se, hvordan andre løser opgaven med at
beskytte og benytte naturen. Denne inspirationen skal nu omsættes i vores
egne projekter. Du kan finde mere information og inspiration på ProwadLinks
hjemmeside. Du kan desuden se en lille video fra ProwadLink-mødet i England.

Nationalpark Vadehavet fylder 10 næste år
I oktober 2020 kan Nationalpark Vadehavet fejre sin 10-års fødselsdag. Vi
kunne vente til årsdagen for selve indvielsen, den 16. oktober, med fejringen,
men vi synes, at det kræver meget mere end bare en enkelt dags festivitas, at
vi har været nationalpark i 10 år. Derfor vil der i hele 2020 være små events og

markeringer af 10-året, som i øvrigt falder sammen med 100 året for
genforeningen. Billedet ovenfor er fra indvielsen i Ribe i 2010, hvor HKH prins
Joachim holdt en meget flot tale, blandt andet med ordene:"Her er meget at
opleve. Meget at se....." Du kan læse hele prinsens tale på vores hjemmeside,
hvor du også kan læse om tilblivelsen af Nationalpark Vadehavet.

Ny økonomikonsulent i sekretariatet
Marianne Thorlund Tølbøll er sekretariatets nye økonomikonsulent. Marianne
har solid erfaring inden for projektledelse, økonomi og administration og skal
understøtte sekretariatets øvrige medarbejdere med økonomiske opgaver samt
tilskuds- og udbudssager.
I sekretariatet ser vi frem til samarbejdet med Marianne, som kom flyvende fra
start med møde i København på sin første dag og introduktion i både
Nationalpark Skjoldungernes Land og Thy inden for få dage derefter.

Vidste du at:


du kan finde opgaver om sæler på Mit Vadehav?



du kan få den tyske side i afstemningskampen 1918-1920 hos Kulturhistorie
Tønder den 28. november?



det er tid til "Novemberreflektioner" i Drøhses hus?



der er julemarked på Fiskeri- og Søfartsmuseet den 1. december?



der er adventsarrangementer i Ribe inden længe?
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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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