
   

  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
"Vilde vidunderlige Danmark" - det er overskriften på DR's nye store naturserie, 

som vi glæder os vildt meget til at se. Desværre må vi vente lidt endnu, for 

serien sendes først til foråret. Serien følger dyrenes og naturens liv på tætteste 

hold og er præsenteret i en fantastisk storslået stil med musik, der får hårene til 

at rejse sig - vi kan love, at du får hele følelsesregistret i spil, når serien har 

premiere den 12. april. Naturligvis er Vadehavet også med i serien, og hvis du, 

ligesom vi, har svært ved at vente med at se de fantastiske optagelser, så kan 

du få et lille smugkig på på DR TV. DR, Friluftsrådet, Danske Naturhistoriske 
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Museer og Naturstyrelsen går endvidere sammen med en række organisationer 

og foreninger i initiativet "Vores natur" hvor Vadehavet er med i Naturstafetten 

med et arrangement den 2. august. 

 

Men nu til det vilde, vidunderlige Vadehav, med en helt særligt natur, kultur og 

samarbejde i særklasse. I denne uges nyhedsmail kommer vi hele vejen fra 

Hovedstaden til Højer og sidst men ikke mindst, får du to partnerportrætter. 

Med denne vilde indledning vil vi ønske dig rigtig god læselyst og rigtig god 

weekend. De bedste hilsner fra sekretariatet  

 

 

Formænd fik foretræde i femten minutter 
Nationalpark Vadehavets formand Janne Liburd og formændene for de fire 

øvrige danske nationalparker havde foretræde for Folketingets Miljø- og 

Fødevareudvalg den 15. januar. Formålet med mødet var at gøre opmærksom 

på nationalparkernes udfordringer med EU’s såkaldte de Minimis-regler, der 

driller os i forhold til at kunne yde tilskud til naturgenopretning på 
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landbrugsarealer. Nationalparkerne har siden 2013 søgt at få løst problemet 

med kompensationsordningerne, og mødet skulle således orientere politikerne 

om problemstillingen. Der var afsat 15 minutter inkl. drøftelser, så budskaberne 

blev leveret kort og klart. 

Det er vores håb, at udvalget kan bidrage til at fremme en afklaring, så vi kan 

komme i gang med at realisere de spændende naturprojekter, vi har inden for 

fx græsning, klæggrave, hydrologi-initiativer m.v. Mødet med Miljø- og 

Fødevareudvalget var positivt og politikerne bad om uddybende materiale fra 

vores side, så de er klædt bedre på til at forstå og håndtere opgaven.  

 

 

Fuglenes formand i Nationalpark Vadehavet 
I sidste nyhedsmail skrev vi om et præsidentbesøg hos sekretariatet. Det 

handlede om præsidenten for naturfredningsforeningen og var det første af en 

række besøg fra de interesseorganisationer, som sidder i vores bestyrelse. 

I sidste uge havde vi så besøg af formand Egon Østergaard og næstformand 

Boris Schønfeldt fra Dansk Ornitologusk Forening (DOF), som mødtes med 
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formand Janne Liburd og DOF’s repræsentant i nationalparkbestyrelsen, Marco 

Brodde, til et godt møde og en efterfølgende tur ud og se på Vadehavets natur 

og fugle. 

Vi startede med gensidig orientering om, hvad vi laver, og derefter drøftede vi 

konkrete aktiviteter i Vadehavsområdet, og især det store fugleprojekt i 

nationalparkplanen fandt DOF-folkene interessant, ligesom de anerkender 

betydningen af nationalparkens indsats med hegning for at beskytte 

jordrugende fugle i yngleperioden og bekæmpelse af prædatorer m.v. 

Der var enighed om betydningen af at passe på naturen, i takt med der kommer 

flere besøgende i nationalparkens område, men også at give de besøgende en 

god formidling og viden om, hvor og hvornår man kan færdes og samtidig 

passe på fugle og dyr. Et godt møde, hvor vi fandt fælles muligheder for at 

styrke naturen.      

 

 

Fællesskab, fantastiske historier og fodslaw 



 

Natur- og kulturformidlere fra hele Vadehavet mødtes på Museum 

Sønderjylland Kulturhistorie Tønder i januar for at udveksle viden og lære nyt om 

vores fantastiske område. Vadehavets FormidlerForums årlige fællesdag indtog 

først museet i Tønder for at høre den spændende historie om byen i marsken, 

om handel med Holland og Tyskland, indigningen af marsken, håndværk og 

sølvskatte. Efter besøget på museet vandrede gruppen på en del af 

Tøndermarskstien fra Lægan til Rudbøl, forbi Emil Noldes hus, langs det 

fantastiske flade landskab, som er sprængfyldt med historier, for ikke at tale om 

ingeniørarbejde. Turen endte ved Højer Mølle, Nationalparkens seneste port 

(velkomststed), hvor museumsinspektør Anne Marie Overgaard fortalte om 

møllens udvikling.    

 

 

Velkommen til vores nye udviklingskonsulent 
Den 15. januar var vi så heldige, at vi kunne byde velkommen til vores nye 

kollega, Henrik Mikaelsen, som har en baggrund som arkitekt og kommer med 

en stærk kombination af fagligheder som både projektleder, procesleder og 
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formidler. Fagligheder som i den grad kommer i spil i forbindelse med vores 

projekt ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”, som bliver Henriks primære 

opgave. En opgave hvor han skal være med til at sikre, at vores gæster bliver 

guidet rundt i nationalparken på en måde så de får de bedste oplevelser og får 

information og viden, samtidig med, at der tages hensyn til natur og beboere.   

 

 

Portræt af en partner #2 
RØDGAARD CAMPING 

Rødgaard Camping er beliggende på fantastiske Fanø. 

I 1956 købte Astrid og Axel en gård i Rindby – gården havde tidligere tilhørt 

familien Rødgaard, derfor navnet. De etablerede campingpladsen og drev den 

indtil 1984, hvor sønnen Palle sammen med Birthe overtog. I deres tid skete 

der store forandringer. Campingpladsen blev udvidet med topmoderne 

køkkener og toiletter. 

Efter Palle i 2013 gik bort, overtog Birthe og datteren Louise stafetten. 

Vi vil ønske Nationalpark Vadehavet et stort tillykke med fødselsdagen 16. 
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oktober. Vi er stolte af at være partner, og vi glæder os til at skabe rammerne 

for jeres næste ferie i Vadehavet!  

 

 

Portræt af en partner #3 
VÆRKSTED & GALLERI NØRREMØLLE 

Stenskulptur og kultegning. 

Jeg hedder Bodil Arbjerg Lundby, og jeg bor og arbejder midt i Tøndermarsken i 

Nationalpark Vadehavet. 

Jeg holder af naturen og dens kræfter. Mine foretrukne materialer er kul, vand 

og sten. 

Jeg har en lang række udstillinger bag mig både i Danmark og udlandet bl.a. 

Tyskland, Færøerne, Grønland, Holland og Belgien.  

Mine skulpturer kan ses bl.a. på Højer Torv, Rødding Centret og i Mariehaven i 

Ansager. 

Jeg er medlem af Sønderjydske Kunstnere (SK), Kunstrunden, Kvindelige 
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Kunstneres Samfund (KKS) og Dansk Billedhuggersamfund (DBS). 

Tillykke til Nationalpark Vadehavet med de 10 år.  

 

 

 

Vidste du at: 

 Sydvestjyske Museer får topkarakter af Slots- og Kulturstyrelsen? 

 du kan finde hjælp på Mit Vadehav til at sammensætte et forløb med 

børn om Kulturhistorie Tønders imponerende samling af hollandske 

fliser? 

 du allerede nu kan tilmelde dig Forskningsdagen på 

vadehavet@danmarksnationalparker.dk? 

 du kan høre spændende foredrag samtidig med at du strikker? Det er dog 

ikke et krav, at du kan strikke, for at høre Museum Sønderjyllands 

foredrag... 

 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=24de977ac5&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=5ddf562de9&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=fd6ce8a534&e=eac2fff242
mailto:vadehavet@danmarksnationalparker.dk
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=911ce2290d&e=eac2fff242


 

Fotos: Bramgæs: John Frikke, Formænd på "borgen": Marianne Lund Ujvári, Besøg af DOF: Peter 

Saabye Simonsen, VFF-fællesdag: Ditte Hviid, Portræt af en partner #2: Rødgaard Camping, Portræt af 

en partner #3: Bodil A Lundby, Børn i historisk tøj: Sydvestjyske Museer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

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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