
   

  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Vi håber, at du er kommet godt ind i 2020 og - ligesom vi - ser frem til mange 

skønne oplevelser ved Vadehavet. I år er noget ganske særligt for os, fordi vi 

fylder 10 år. I den forbindelse leder vi efter noget helt særligt: Børn, der er født 

den 16. oktober 2010, som vil være med til at markere vores 10-års dag. Ens 

første runde fødselsdag er jo noget ganske særligt, og den vil vi gerne markere 

sammen med andre ti års-fødselarer. Så kender du nogen, som er født lige 

netop den 16. oktober 2010, så skynd dig at videresende vores nyhedsmail til 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=0d3364c36d&e=eac2fff242


 

ham eller hende! 

 

Med denne efterlysning vil vi ønske jer godt nytår og god læselyst med denne 

første nyhedsmail i 2020. De bedste hilsner fra sekretariatet.  

 

 

Præsident på besøg  
Tirsdag 7. januar var præsident Maria Reumert Gjerding og journalist Tina Gjerløv 

fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) på besøg hos nationalpark-

sekretariatet med efterfølgende tur til Juvre og Ballum Sluse. På et godt og 

positivt møde fik vi præsenteret hinanden og lejlighed til at drøfte DN’s syn på 

Danmarks Nationalparker og specifikt, hvordan de ser på Nationalpark 

Vadehavet. 

Efterfølgende fortalte vi om arbejdet i sekretariatet og hele nationalparken  og 

værdien af de mange samarbejder, vi har med gode samarbejdspartnere i hele 

nationalparkens område - baseret på frivillighed. Derudover drøftede vi 
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verdensarv, det trilaterale vadehavssamarbejde, den manglende viden om den 

marine del af Vadehavet, græsning, problematikker med lavbundsjorder ved 

åerne samt flere andre ting. Efter mødet kørte vi til Juvre i solskinsvejr og 

fortsatte over dæmningen til Ballum Sluse. Fuglene var samarbejdsvillige og 

sølvhejrer, viber, ænder, vadefugle, stære og tusinder af gæs viste sig frem 

sammen med rovfuglene - herunder en havørn.  Også en enkelt sæl kiggede 

på gæsterne fra København. 

Et godt, positivt møde med muligheder for samarbejde til gavn for naturen i 

Vadehavet. 

På billedet ses fra venstre: Inger Jensen (DN-rep. i NPV's bestyrelse), NPV's 

sekretaritatsleder Peter Saabye Simonsen, NPV-formand Janne Libud og DN-

præsident Maria Reumert Gjerding.  

 

 

Så er det lige om lidt, at du skal søge... 
Det er ikke rav, du skal søge - det er penge. Dette års tilskudspulje til lokale 

projekter eller arrangementer åbner nemlig den 15. januar. Og du kan søge i 



 

puljen helt frem til den 15. marts. 

Tidligere har vi givet tilskud til blandt andet friluftsfaciliteter, formidling, 

naturprojekter, vadehavsvandringer og meget mere. Mulighederne er der også i 

år, så har du et spændende projekt eller arrangement som eksempelvis en 

udvikling af en ny event med tilknytning til nationalparken, formidling af 

nationalparken, forbedring af mulighederne for friluftsliv eller forbedring af 

naturen i nationalparken, så gå ind på vores hjemmeside og læs hvordan du 

søger, så du kan være den heldige modtager af op mod 10.000 kr. I alt har har 

nationalparkbestyrelsen afsat en pulje på 75.000 kroner.  

 

 

Julen varer lige til påske 
Ingen december uden en julekalender. Efterhånden er det blevet en tradition, at 

vi tæller ned til højtiden på vores Facebook-side, og i den netop forgangne 

julemåned havde vi valgt dagligt at udfordre vore følgere med udsnit af 

vadehavs-billeder, som de skulle gætte. Den følgende dag bragte vi så det 

originale billede ledsaget af en lille, faktuel historie - inden denne dags gætte-
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udsnit blev præsenteret. Efter hver adventsweekend trak vi lod om hhv. 1, 2, 3 

og 4 af de helt unikke Nationalpark Vadehavet-krus, som vi har fået lavet i 

anledning af vores 10 års fødselsdag i år. For at være med i lodtrækningen 

skulle man gætte med og skrive en kommentar med sit svar. 

Deltagelsen har overgået al forventning. I alt nåede opslagene i julekalenderen 

ud til 330.676 Facebook-brugere, og de medførte ikke færre end 6977 

kommentarer. I gennemsnit var der altså hver dag (1.-24. december) 290 

følgere, som kommenterede på vores opslag.De fleste nøjedes med at svare, 

men rigtig mange valgte faktisk at berige os og alle de andre læsere med små 

personlige oplevelser og historier med relation til billederne/emnerne i 

kalenderen.  

 

 

Sæt kryds i kalenderen! 
Inden længe afholder Nationalpark Vadehavet forskningsdag. En 

tilbagevendende begivenhed, som i den grad giver et spændende indblik i 

resultater og konklusioner af forskellige forskningsprojekter med relation til 



 

Vadehavet. Så er du vild med Vadehavet, og vil du gerne lære mere om det, så 

sæt kryds i kalenderen fredag den 28. februar.  

 

Forskningsdagen er en chance for at få den nyeste viden om Vadehavet fra 

forskernes egen mund - fx ny viden om ændringer af kystlinjen i Vadehavet 

eller uddannelsessøgendes syn på Esbjerg. Så hold øje med vores nyhedsmail 

og hjemmeside, hvor programmet bliver offentliggjort inden længe!  

 

 

Portræt af en partner #1 
Vadehavsfotografen LARS ROED 

De store åbne vidder giver ro, sanselighed og tid til eftertanke. Vadehavet er et 

skatkammer af smukke oplevelser. Mit kamera og jeg er en medspiller i den 

storslåede natur, i dramaet, skønheden og en næsten uendelig virkelighed. 

Igennem mine billeder prøver jeg at røre noget i andre mennesker, deres 

følelser og deres passion for vores smukke vadehav og alt omkring. 



 

Og med disse ord vil jeg, også med stor kærlighed til Vadehavet, ønske 

Nationalpark Vadehavet tillykke med 10 års-fødselsdagen 16. oktober  

 

 

 

Vidste du at: 

 vi har fået lavet et helt særligt 

jubilæumslogo? Se det til 

venstre... 

 vi gennem hele året har et 

ugentligt portræt af en partner 

på facebook? 

 Fiskeri- og Søfartsmuseet har 

fået nye åbningstider? 

 det er lige nu, at det er særligt 

fordelagtigt at plukke østers? 

 Visit Rømø-Tønder har lavet 

en guide til at åbne og spise 

østers? 

 

 

 

Fotos: Familie på tur: Ditte Hviid, DN-besøg: Tine Gjerløv (DN), Rav: Colin Seymour, Krus: sekretariatet, 

Landskab: Britta Hellesøe, Partnerportræt: Lars Roed  
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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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