Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Man må sige, at de sidste 14 dage har været en stormfuld affære. Vores frygt
for frost var ganske ubegrundet, starten af februar blev i stedet stormfuld og
meget våd med vandstande, der satte diger og bagland på prøve. Ribe blev for
en stund omdannet til Venedig version 2.0 med et brud på diget i Varming, og
flere marker og stier blev til søer og åer. Særligt i den nordlige ende af
nationalparken var vejene godt våde, og nogle blev endda lukket på grund af
oversvømmelse.

Fotos af vand i stor mængder har også præget vores konkurrence på
Instagram, som i februar har haft temaet #vinterivadehavet. Vi har fået rigtig
mange flotte fotos, over 100, og vinderen modtager to smukke og unikke
Nationalpark Vadehavet-krus.
Med denne våde indledning, vil vi ønske dig rigtig god læselyst og rigtig god
weekend ved Vadehavet - det ser ud til, at vi får mere storm og regn - de
bedste hilsner fra sekretariatet

Hvad vandet og blæsten tog med ind
Fredag i vinterferien fandt man en strandet næbhval på Lakolk Strand på
Rømø. Hvalen, som aldrig før er set i Danmark, blev bragt til Fiskeri- og
Søfartsmuseet, hvor den blev obduceret. Der blev fundet plastik i maven og
parasitter i nyrerne. Det kan godt have haft betydning for, at hvalen er
omkommet, men først om et par måneder kan man ,med sikkerhed sige, hvad
der var årsag til hvalens død. Du kan læse mere om hvalen i Jyllands-Posten.

Men det var nu ikke kun hvaler og havfald, der blæste ind langs Vadehavets
kyst. Du har kunnet finde massevis af sepiablæksprutteskaller, konksneglehuse
og ægkapsler fra hajer og rokker - og naturligvis rav. Se bare på Naturcenter
Tønnisgårds Facebookside.

Havformidling for de ældste elever
Tirsdag 18. februar trodsede kursusdeltagerne de store vandmasser ved
Kammerslusen og samledes om at lave et nyt undervisningsforløb om
havformidling i Vadehavet. Selv om skibet måtte betragtes fra land, forhindrede
det ikke frivillige fra Nationalparkskibet, formidlere fra Vadehavets
Formidlerforum, Mit Vadehav, folkeskole- og gymnasielærere, og oplægsholdere
fra projekt Hovedet i Havet ved Aarhus Universitet i at lade sig inspirere og
udveksle idéer til, hvordan Vadehavet kan blive et af omdrejningspunkterne for
de ældste elevers naturfagsundervisning.

Allerede til foråret kommer de første pilotklasser ud at sejle med
Nationalparkskibet. Undervejs på turen skal de indsamle data og prøver, som
vha. undersøgelser tilbage på skolen skal gøre dem klogere på nogle af
Vadehavets problematikker. Målet er at forløbet kan blive udbudt af
Vadehavets Formidlerforums medlemmer til øvrige klasser fra næste år.

For enden af regnbuen...
Finder man en krukke med guld. Vi kan ikke love guld, men vi kan love, at hvis
du sender en ansøgning til os, kan du komme i betragtning til at modtage op
mod 10.000 kr. i støtte til et lokalt netværksarrangement, udvikling af en ny
event, forbedring af mulighederne for friluftsliv eller forbedring af naturen i
nationalparken. Puljen er åben for ansøgninger frem til 15. marts, og der
uddeles op til 75.000 kr. i alt. Du kan læse mere om puljen og om, hvordan du
søger på vores hjemmeside.

Bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet
Selv om de fem danske nationalparker rent organisatorisk er statslige fonde og
får de fleste af deres midler via finansloven, så er det hverken miljøministeren
eller Folketinget, som bestemmer hvilke aktiviteter og projekter, de skal arbejde
med - altså hvordan bevillingerne skal bruges. Det gør derimod
nationalparkernes bestyrelser.
Nationalpark Vadehavets bestyrelse er på 15 personer, og de mødes cirka fem
gange årligt. Første møde her i 10-året for nationalparkens indvielse holdes på
tirsdag, og meget apropos fødselsdagen, så er et af punkterne på
dagsordenen, at bestyrelsen skal træffe en række beslutninger vedrørende
fejringen. Et andet punkt omhandler et nyt stort LIFE-projekt (naturprojekt) i
Margrethekog i Tøndermarsken, som nationalparken er inviteret til at deltage i.
Nationalparkbestyrelsens møder er ikke offentligt tilgængelige, men man kan
læse såvel dagsordener som referater på vores hjemmeside. Her kan man i to
rullemenuer finde alle dagsordener og referater - og man kan også se, hvem
der sidder i bestyrelsen.

Generalforsamling i græsningsforeningen
Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet er nu kommet godt fra start, og i
2019 oplevede man et klart gennembrud med aftalerne om de to første,
konkrete græsningsprojekter i Varde Ådal. Det skete i samarbejde med
lodsejere, kvægbønder, Varde Kommune og Sydvestjysk Landboforening, og
græsningsforeningen overtager nu driften af 150 ha engjorder for næsten 30
lodsejere. Noget, der er oplagt at kopiere andre steder i nationalparken!
Mandag den 2. marts 2020 kl. 15-17 holder foreningen generalforsamling på
Varde Rådhus. Her vil bestyrelsen redegøre for aktiviteter og økonomi, ligesom
snakken helt sikkert også vil falde på planerne for arbejdet fremover. Har du/I
lyst til at deltage, er man velkommen til det, og kassereren har meddelt, at man
med glæde vil modtage indmeldelser på dagen! Kontingentet er for aktive
landmænd og lodsejere på 200 kr. og for interesserede uden tilknytning til
driften 100 kr. om året. For tilmelding til generalforsamlingen eller spørgsmål

om medlemskab kan man kontakte formanden, Kjeld Andreasen, på mobil 20
20 52 77 eller kjeld.sdr.farup@gmail.com. Læs mere om foreningen i folderen
Græsning i Nationalpark Vadehavet

Novasol - sommerhusudlejning
PORTRÆT AF EN PARTNER #7
Hos NOVASOL tilbyder vi både sommerhuse i Danmark og ferieboliger i resten
af Europa. Så uanset om det er et klassisk dansk sommerhus, en moderne villa
med pool, en enkel hytte i fjeldene eller en ferielejlighed tæt på byliv, vil man
kunne finde det hos os.
Vi elsker den danske sommer og har et stort udvalg af sommerhuse. De fleste
sommerhusområder ligger langs kysten. Danmark er spækket med sjove
attraktioner, spændende seværdigheder og ikke mindst – naturoplevelser i
verdensklasse.
En af de ypperste naturoplevelser venter jer i Nationalpark Vadehavet, som

fylder 10 år 16. oktober 2020. Novasol ønsker hjertelig tillykke med
fødselsdagen.

Fanø Kunstmuseum
PORTRÆT AF EN PARTNER #8
Fanø Kunstmuseum er en lille perle med flere end 1200 værker, som viser kunst
med relation til øen fra 1849 til i dag, bl.a. af Julius Exner og Rohde og flere
kvindelige kunstnere, som måske var dem, der udgjorde en egentlig
kunstnerkoloni.
Museet holder til i Sønderho i en fredet bygning fra 1868.
I løbet af foråret, sommeren og efteråret er der 3-4 særudstillinger både med
nutidige kunstnere og med kunstnere fra samlingen, og hvert år i sommerferien
vises en familieudstilling.
Vi er glade og stolte over at være nationalpark-partnere og ønsker Nationalpark
Vadehavet tillykke med 10-års fødselsdagen 16. oktober.

Vidste du at:


dette års Forskningsdag er fuldt booket?



Nationalparken deltager på ITB sammen med vores tyske kolleger?



Nationalparken afholder den årlige partnerdag i marts?



du kan komme til Fastelavn i Toldbodens gård på søndag?



du kan komme til Strikkecafé og høre om Grænseforeningen i 100 år?

Fotos: Ribe som Venedig: Henrik Rehr Juncher Olsen, Næbhval: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Hovedet i
havet: Alette Houman, Støttepuljen: Anne Marie Høy Thomsen, Bestyrelsen på Mandø: John Frikke,
Generalforsamling i græsningsforeningen: John Frikke, Novasol: Novasol, Fanø Kunstmuseum: Fanø
Kunstmuseum, Nationalparkskibet: Torben Hestehave

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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