
   

 

 

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Det emmer af liv - fuglene synger, solen skinner, fårene begynder at få lam, 

trækfuglene vader mætte rundt og leder efter en ekstra lille mundfuld. Det er sikkert og 

vist - det er blevet forår! 

 

Og midt i en verden hvor nyhedsstrømmen stort set kun handler om corona-virus, og vi 

får at vide, at vi ikke må samles, så har vi en positiv opfordring: Du må hellere end 

gerne tage ud og nyde det mylder af liv - både højt og lavt - der er ved Vadehavet. En 

verden af farver, lys og inspiration, hvor vi kan glæde os over, at Vadehavet igen er 
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"pitstop" for millioner af trækfugle. For Nationalparken er altid åben. 

 

Vi vil ønske dig rigtig god læselyst med denne nyhedsmail, som kommer vidt omkring 

det, der er sket, og vi håber, at du får mulighed for at komme ud og nyde Vadehavet - 

særligt i påskeugen. De bedste hilsner fra sekretariatet. Som arbejder hjemmefra.  

 

Workshop med deltagere fra hele landet 
Formidlere fra hele Vadehavet, både Vadehavets FormidlerForum og nationalparkens 

øvrige formidlingspartnere, samledes i starten af marts med ansatte fra Nationalpark 

Thy, Mols Bjerge og Skjoldungernes Land samt Naturpark Vesterhavet på 

Vadehavscentret, for at samarbejde omkring udviklingen af codes of conduct i 

Danmarks Nationalparker og Naturparker. 

De godt 32 deltagere fik mulighed for at diskutere, udveksle erfaring og udvikle forslag 

til de forskellige udfordringer, der er forbundet med at opnå en mere hensigtsmæssig 

adfærd i den danske natur. Workshoppen mundede ud i over 30 forskellige forslag – 

herunder blandt andet flere tiltag  med fokus på børn og unges forståelse for naturen, 
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og opmærksomheden blev også henledt på  den manglende forskning omkring 

forstyrrelser. Særligt synliggørelsen af nationalparkens grænser og kendskabet til 

færdselsreguleringen i vadehavsbekendtgørelsen var efterspurgt. 

På baggrund af workshoppen skal der nu hen over sommeren arbejdes på 

kommunikative og formidlingsmæssige tiltag, som kan påvirke gæster til 

hensigtsmæssig adfærd i naturen.  

 

Partnerdagen 2020 blev aflyst 
Nationalpark Vadehavet har over 200 partnere. Hvert forår mødes vi med dem, for at 

fortælle om nyt fra nationalparken og holde dem opdaterede på viden. Desværre måtte 

vi i år aflyse denne dag  på grund af hensyn for smitte. 

 

Det er rigtig ærgerligt, at vi måtte undvære denne dag, som også er en fantastisk 

mulighed for at danne netværk og blive klogere på hinanden og Vadehavet. Men vi er 

fortrøstningsfulde, for vi kommer til at samarbejde rigtig meget med vores partnere i 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=0e86ba9d30&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=bf1410d857&e=eac2fff242


 

løbet af året, da de alle skal være med til at fejre vores 10-års dag. Og vi vil bede vores 

partnere holde øje med deres mailboks, for sekretariatet sender nyt inden længe.   

 

Danmarks Jægerforbund kom på besøg 
Den 11. marts havde Nationalpark Vadehavet atter besøg af én af Danmarks grønne 

organisationer, og denne gang var det Danmarks Jægerforbund. I selskab med 

jægernes formand, Claus Lind Christensen, foreningens repræsentant i 

nationalparkens bestyrelse, Jan Holm, og nationalparkens formand, Janne Liburd, blev 

det til et par timer med mange gode og relevante emner på bordet. Et centralt emne 

var naturligvis samarbejdet om at drive prædationsprojektet i Nationalpark Vadehavet, 

der som et af nationalparkens større naturprojekter er baseret på et godt samarbejde 

med en stor gruppe af frivillige jægere. Der blev evalueret og der blev lagt planer for 

fremtiden, så indsatsen for at forbedre forholdene for de jordrugende fugle i Vadehavet 

kan fortsættes på bedste vis. 

Blandt de mange andre emner, som blev vendt med Claus Lind Christensen, var også 

overvejelserne om at styrke biodiversiteten i Danmark, den kommende revision af 
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nationalparklovgivningen og Danmarks Jægerforbunds ønsker til nationalparkens 

fremtidige indsats. 

Læs også: om prædationsprojektet og læs folderen om prædation. 

   

 

Darum Lokalråd 
PORTRÆT AF EN PARTNER #11 

DARUM LOKALRÅDS formål er at udvikle Darum sammen med borgerne. 

Lokalrådet er bindeled mellem kommune og vadehavslandsby. 

Det er ikke for ingenting, at Landsbyen kalder sig for ”Byen bag diget”. Kulturhistorien 

og livet i landsbyen har i den grad været præget af beliggenheden ved Vadehavet. 

Sådan er det stadig. Dog i dag med helt andre aspekter. Det kan f.eks. udmønte sig i 

Darum Vadehavsdag, 

Partnerskabet er indgået med stor glæde! Nationalparkens stadig stigende 

gennemslagskraft igennem de ti år der er gået siden etableringen, har afgjort haft 

indflydelse på selvforståelsen i Darum. 
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Darum Lokalråd ønsker Nationalpark Vadehavet ser frem til et fortsat givende 

samarbejde de næste ti år.  

 

 

Billedkunstner Jytte Jespersen, Hjerting 
PORTRÆT AF EN PARTNER #12 

Jytte Jespersens inspirationskilder er naturen omkring marsken og Vadehavet, det 

skiftende lys, det flade landskab, den høje himmel og elementernes racen. 

Oplevelser med mennesker og andre levende væsener sætter også sine spor. 

Ikke mindst fascinationen af områdets beboere – fisk, fugle og får. De er ofte et 

gennemgående tema i værkerne, der er en miks af abstraktioner, natur og fantasi. 

Farverne er en væsentlig og bestemmende del af billederne og med til at beskrive 

stemningen i vores storslåede område. 

Jeg vil hermed ønske Nationalpark Vadehavet tillykke med 10 års-fødselsdagen den 

16. oktober.  
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Hvad skal vi lave og hvad kan vi se? 
Sekretariatet er på arbejde - vi er bare fordelt på 9 matrikler. Så har du spørgsmål eller 

brug for inspiration, så er du velkommen til at skrive til os eller finde inspiration på 

vores hjemmeside og på vores undervisningsportal MitVadehav.dk - eller læs mere 

nedenfor under "Vidste du at". 

 

For Vadehavet rummer massevis af oplevelser, som du kan nyde, samtidig med at du 

kan holde den anbefalede afstand til medborgere. Så tag endelig ud og oplev! Og lad 

kun fantasien sætte grænserne. Conni Nielsen har eksempelvis taget dette sjove foto 

af "sort elefant" dannet af stære under deres aftenopvisning ved Møllehus syd for 

Tønder.  
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Lidt ekstra inspiration fra Mit Vadehav 
Har du brug for inspiration til aktiviteter, du kan lave med dine børn en dag ude i den 

friske luft? Byg din egen vadeslæde, tag til vaden og giv dig i kast med Vadehavsbingo 

eller find dyr og planter med bestemmelsesark. Når I er færdige kan slæden passende 

fyldes med lidt havfald, som I kan tage med til nærmeste skraldespand. Er I ramt af 

hjemmekarantæne? Spil vendespil eller leg billedlotteri med Vadehavets dyr 

  

Mangler I læsestof, nu hvor bibliotekerne er lukkede? Gå på opdagelse i Mit Vadehavs 

litteratur og links. Find og print de små fortællebøger fra Mit Vadehav til børnene, 

fx Strandskaden Skalle og Præstekraven Pelle.  

Får børnene lidt ekstra tid med iPad’en? Lad dem bruge tiden på de sjove og lærerige 

spil Gry og Vitus – Sæler på spil eller Vadehavet på spil. Findes der hvor du henter dine 

apps og er ganske gratis.  
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Vidste du at: 

 vi løbende lægger inspiration til, hvad du kan lave, op på facebook? 

 Kunstrunden Sydvestjylland, der skulle have været holdt i påsken, er aflyst. 

 indvielsen af handicaprampen ved Kammerslusen er udskudt? 

 du kan finde inspiration til hvad du kan lave i påsken på vores hjemmeside? 

 man i 1892 oplevede en kolera-epedimi i Hamborg? Måske det ikke er så 

vadehavs-relateret, men meget tids-relevant. 

 man på Mit Vadehav kan finde inspiration til mange inde-aktiviteter ved hjælp af 

søgefiltret? 

 

 

Fotos: Får med lam: Hans Hansen, Workshop: Ditte Hviid, Claus L Christensen: John Frikke, Darum 

Lokalråd: Katharina Kobelt, Får: Jytte Jespersen, Sort sol: Conni Nielsen, Høns i haven: Tanja Rahbek, 

Strandskade kysser får: Jan Tandrup.  
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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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