Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Så blev det december. Overalt er der lys, og det emmer af jul. Julestemningen
på kontoret er helt særlig, idet vi har fået en fantastisk gave i form af et tilsagn
om støtte fra Nordea-fonden til vores store projekt 'Velkommen til Nationalpark
Vadehavet', som skal være med til at guide både lokale og besøgende ud i
nationalparken på en god måde.
Og alt imens vi har julelys i øjnene over vores fremtidige projekt, giver vi også
vores facebook-følgere et ekstra lyspunkt i deres hverdag helt frem til den 24.

december. Vi trækker nemlig lod om 4 adventsgaver i forbindelse med vores
gæt et udklip-konkurrence. Det går i al sin enkelthed ud på, at vi den ene dag
viser et udsnit af et større foto, som vores følgere skal gætte hvad er, og dagen
efter vises hele fotoet sammen med en lille historie om motivet. Vi får
hundredvis af gode og sjove bud hver dag!
Med ønsket om en rigtig dejlig december og mange skønne oplevelser ved
Vadehavet - de bedste hilsner fra sekretariatet.

Natur og formidling i verdensklasse
Vadehavets natur er i verdensklasse, og nu skal den samlede formidling af
området på samme niveau. I 2020 sætter Nationalpark Vadehavet sammen
med vadehavskommunerne, Naturstyrelsen og andre partnere, gang i et
storstilet projekt, hvor der i løbet af fire år skal etableres 4 porte, 5
velkomststeder, 22 infosteder, en digital port (web og app) med 364
Vadehavsoplevelser foruden et fælles designsprog og formidlingskoncept.

Nordea-fonden støtter projektet med 14,7 mio. kr. og Nationalpark Vadehavet,
vadehavskommunerne og Naturstyrelsen bidrager til sammen med 7 mio. kr.
Hvorfor gør vi det? Jo, det kan være svært at få øje på det fantastiske, når man
står og kigger ud over de enorme tidevandsflader. For man kan ikke se, at
mudderet gemmer på et biologisk kraftværk, at biomasse-produktionen er på
niveau med en tropisk regnskov, eller at biodiversiteten på verdensplan er
afhængig af Vadehavet. Vadehavet skal forklares, mærkes og udforskes, før de
enestående naturværdier erkendes og værdsættes. Det kræver en målrettet
formidling, der også rummer code of conduct og styring af gæsternes færden.
Det er den opgave vi nu for alvor sætter gang i.
Du kan læse mere om projektet her.

Vores gæster er vilde med Vadehavets natur
Nationalpark Vadehavet og Dansk Kyst og Naturturisme gennemførte i juli og
august en omfattende spørgeskemaundersøgelse af sommerturisternes

tilfredshed med en række forhold ved Ho/Skallingen, Ribe, Fanø, Mandø og
Rømø. Hvert sted har 300 gæster udfyldt spørgeskemaet. Resultatet er lige
kommet fra analysefirmaet, som har gennemført tilsvarende undersøgelser
andre steder i landet. Undersøgelsen viser, at gæsterne i vadehavsområdet
gennemsnitligt er lige så tilfredse som gæster andre steder i landet.
Gæsterne er mest tilfredse med naturen og særlige naturområder, som scorer
absolut topkarakter, hvilket er højere end landsgennemsnittet. Venligheden fra
den lokale befolkning er turisterne også meget tilfredse med. Derimod er
tilfredsheden med vejret og priserne i forhold til kvaliteten langt fra prangende,
ligesom turisterne typisk efterlyser flere aktiviteter.
Nationalpark Vadehavet vil måle på tilfredsheden igen om nogle år for at se,
om tingene udvikler sig i den rigtige retning med de aktiviteter, som vi sammen
sætter i værk i Vadehavsområdet. Analyserne kan hentes på vores hjemmeside.

Julen står for døren

Billedet ovenfor er taget for snart 10 år siden i januar måned - dengang
Nationalpark Vadehavet var blevet en realitet, og vi blot ventede på indvielsen.
Lige nu er det julen, der trænger sig på, men inden længe er det vores 10-års
fejring, der står for døren.
På vores fællesmøde for bestyrelse og råd i næste uge lægges der planer for,
hvordan vi fejrer, at vi har haft en nationalpark i 10 år - en nationalpark mange
var skeptiske overfor, men som de fleste i dag værdsætter og bruger i stor stil.
Vi glæder os til, at vi i næste nyhedsmail kan løfte sløret for, hvad der kommer
til at ske i 2020, når vi fejrer vores 10-års dag!

Nationalparkens frivillige holdt julefrokost
Nationalpark Vadehavet nyder godt af en engageret indsats fra en lang række
frivillige. Det er frivillige, der bemander og sejler nationalparkskibet 'Vadehavet',
frivillige der kører vores mobiludstilling rundt til partnere og arrangementer,

frivillige der hegner og hjælper kystfugle, laver redepladser for terner og
frivillige der er aktive i vores prædationsprojekt.
Forleden var 30 af de frivillige samlet til julefrokost i Ribe. Den årlige frivilligjulefrokost er nationalparkens måde at sige tak for det store frivillige arbejde,
som de yder - men det kan vi aldrig sige for tit: Så her skal endnu engang lyde
en stor tak for en flot og engageret indsats til disse brave mennesker.

Kursus for 15 nye nationalpark-partnere
Nationalpark Vadehavets partnerprogram vokser igen. Vi får faktisk hele tiden
nye henvendelser fra virksomheder, institutioner og foreninger, som ønsker at
bakke op om nationalparken og blive en del af det efterhånden meget store
netværk, som partnerprogrammet udgør.
En af betingelserne for et partnerskab er, at partneren skal have deltaget i et
grundkursus om nationalparken, og 27. november blev der afviklet et sådant

kursus med deltage af 19 personer, som repræsenterede i alt 14 nye partnere.
Dermed er det samlede antal af nationalparkpartnere nået op på 210, som
kommer fra alle fire vadehavskommuner.
Du kan læse mere om partnerprogrammet på vores hjemmeside, hvor du også
finder en fortegnelse over alle partnerne.

Samarbejde mellem ekspertgrupper
19.–20. november blev der over et døgn afholdt en spændende og nytænkende
workshop i Hamborg. Det skete da to trilaterale ekspertgrupper for første gang i
vadehavssamarbejdets historie blev lukket inde i et mødelokale for at
præsentere og drøfte fælles interesser, mulige synergier og muligheder for
fremtidigt samarbejde.
Det var ekspertgrupperne vedrørende ynglefugle og strandenge, som fik set
nærmere på mulighederne for at kombinere indsatser og udnytte fælles
værktøjer i forvaltningen af de to meget vigtige elementer i Vadehavets natur.

I alt syv danske 'vadehavsfolk' deltog i workshoppen, som man kan læse mere
om på vores hjemmeside.

Borgmestre på vaden
”Kan I ikke finde ud af at lave noget med østers og et oplæg om
nationalparken? Og verdensarven?”. Sådan cirka lød den venlige henvendelse
fra Tønders borgmester, Henrik Frandsen, for nylig, da han havde
netværksmøde med borgmester-kolleger fra Varde, Sønderborg, Nyborg,
Assens, Faaborg-Midtfyn og KL på Tønnisgård. Og jo, det gør vi gerne, så vi
bestilte pølsebord til frokost, og mens borgmestrene spiste, fortalte
sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen om nationalparken og verdensarven.
Især vinklen med kommunikation, formidling, bæredygtig turisme og udvikling
af arbejdspladser blev der spurgt ind til og diskuteret af borgmestrene. Men
også UNESCO-udpegningen, og hvad den indebærer, blev drøftet.

Efter frokosten tog naturvejleder Tanja Rahbek fra Naturcenter Tønnisgård de
omklædte borgmestre med ud på vaden for at plukke østers, mens hun kyndigt
formidlede om naturen derude. Rygterne siger, at det var et af de bedre og
mest friske eftermiddagsmøder, man har haft i kredsen, og samtidig gjorde
borgmestrene deres til at reducere bestanden af de invasive østers...

Vidste du at:


du kan komme med på jagt efter det gyldne rav?



du kan opleve Peters jul i Ribe?



du kan komme med på vandretur fra Mandø til fastlandet?



du kan finde inspiration til at lave din egen julegave på Mit Vadehavs
hjemmeside?
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Thomas H Christensen, Julefrokost frivillige: John Frikke, Partnerkursus: John Frikke, Ekspertgrupper:
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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

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

