
 

 
  

  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Der er ingen tvivl om, at Danmark er hårdt ramt. Vi oplever løbende 

restriktioner og begrænsninger i vores muligheder for at færdes. Men som flere 

skriver på Facebook: "Naturen smitter kun med godt humør". Så vores 

opfordring til dig er, at du skal tage ud i naturen og nyde den friske luft og de 

fantastiske farver og lyde, for som det hedder i vores daglige opslag på 

Facebook: Nationalpark Vadehavet holdet åbent. 

 

Husk dog at holde afstand til andre, som har fået samme gode idé. 
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I går var det 1. april - og i den forbindelse vil vi lige huske dig på, at hvis du 

tager hunden med på stranden, så skal den være i snor.  

 

Med denne indledning vil vi ønske dig rigtig god læselyst og forhåbentlig mange 

dejlige ture ved Vadehavet. De bedste hilsner fra sekretariatet  

 

 

Velkommen til fugleparadiset 

Er du vild med at se på fugle, men kan ikke altid helt finde ud af, hvilken fugl du 

ser? Så er der hjælp at hente! 

I forbindelse med NAKUWA-projektet, har vi sammen med vore kolleger i 

Slesvig-Holsten nemlig uddannet mange dygtige fugleguider, som kan tage dig 

med på tur. 

Men der er også udgivet en folder og et kort, så du kan finde de bedste steder 

at se på fugle. Og med folderen i hånden, kan du måske bestemme hvilken fugl 
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du har i kikkerten. 

 

Du kan finde folderen og kortet på vores hjemmeside.  

 

 

 

Der er altid en lille solstrålehistorie 
Et gammelt ordsprog siger "Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er 

godt for noget". Og apropos skidt - så er det en af de ting, der faktisk 

begrænses i denne tid. Både fordi færre smider det derude, men også fordi 

entusiaster som blandt andet Esben Thøstesen fra Tønder laver Facebook-

grupper, som opfordrer danskerne til at samle skrald på den daglige gåtur. 

Hans gruppe hedder #skridtogskrald og vi kan også anbefale 

gruppen Havmiljøvogter, som er særligt aktiv ved Vadehavet. 

 

Nogle af de opslag, der bliver lagt op, beskriver, at det faktisk har hjulpet at 

lukke grænsen - der er færre tyske dåseøl at finde i grøfterne...  
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Denne fyr har brug for din hjælp 
Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet arbejder hårdt på at etablere 

projekter i nationalparken, hvor landbrug og natur går hånd i hånd. Allerede nu 

arbejdes der med flere projekter, blandt andet i Alslev Marsk, Vibæk Enge, Ål 

Enge og Kjelst Enge. 

 

Men for at etablere flere projekter og arbejde produktivt videre, har de brug for 

din støtte til at få flere dyr ud og afgræsse på flere arealer. Du kan melde dig 

ind i græsningsforeningen som enten A- eller B-medlem. Læs mere på 

græsningsforeningens hjemmeside, hvor du også finder et kontonummer til 

indbetaling. Du kan også læse mere om græsningsforeningen på vores hjemmeside.  
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Er du klar til at fejre med os? 
I år fylder Nationalpark Vadehavet 10 år. Det vil vi gerne fejre sammen med alle 

ved Vadehavet. Så har du en god idé til, hvordan vi sammen fejrer vores 10-års 

dag, og har du lyst til at lave et ikke-kommercielt arrangement? Så kan du læse 

mere om, hvordan du søger om støtte til dit arrangement på vores hjemmeside, 

hvor du også finder en vejledning og et ansøgningsskema.  

 

Husk at fristen for ansøgning er 1. juni. Har du spørgsmål eller brug for hjælp, 

så spørg sekretariatet.  

 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=e2cba1c446&e=eac2fff242
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Turisternes tilfredshed med området 
Nationalpark Vadehavet har netop fået en analyse i hænderne, der blev 

gennemført i sommeren 2019 blandt 1805 turister på Fanø, Rømø, Mandø, 

Ribe, Ho/Skallingen og Tøndermarsken. Analysen har en række interessante 

informationer om turisternes tilfredshed med turismeinformation, skiltning, 

service, shopping, vejret, naturen og en række andre forhold i området. 

 

Analyserne viser, at der er plads til forbedringer af formidlingen og 

informationen i hele nationalparkens område hos turismevirksomheder, 

naturcentre, museer m.v. Du kan finde analysen og læse mere om 

sekretariatsleder Peter Saabye Simonsens vurdering af samme på vores 

hjemmeside.   
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Jytte Lysgaard Keramik 
PORTRÆT AF EN PARTNER #13 

JYTTE LYSGAARD KERAMIK, Højer, har i over 30 år haft til huse i Højer – 

Porten til Nationalparken – og der er her fremstillet keramik ud fra devisen:  

 Keramik skal være en fryd for øjet 

 Keramik skal være rart at røre ved 

 Keramik skal skabe glæde 

Vi spænder over raku, stentøj, stelvarer og unika i den bedste kvalitet både 

hvad angår design og holdbarhed. 

Vi er placeret ved siden af Møllen i Højer, og der er åbent på alle hverdage og 

lørdage. 

Vi ønsker Nationalpark Vadehavet tillykke med 10 års-fødselsdagen den 16. 

oktober.  

 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=2aeb9351b7&e=eac2fff242
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Mellerup Centret 
PORTRÆT AF EN PARTNER #14 

I 2015 blev FDF MELLERUP CENTRET optaget som partner i Nationalpark 

Vadehavet. Siden har talrige FDF’ere, spejdere og skoleklasser, med 

udgangspunkt på Centret kunnet opleve den spændende og for nogen 

overraskende natur i Vadehavet. 

Mellerup Centret er en selvejende institution, som bruges af FDF til 

lederuddannelse og udlejning - primært til FDF, spejdere og andre 

ungdomsorganisationer. 

Centret drives og vedligeholdes af frivillige. 

Mange hundrede børn og unge har i årernes løb fået styrket deres personlige 

udvikling og erhvervet kendskab til naturen, Vadehavet og landsdelen på 

Mellerup Centret, så vi glæder os til det fortsatte samarbejde og ønsker STORT 

TILLYKKE til Nationalpark Vadehavet med de 10 år.  

 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=2dc628ab04&e=eac2fff242


 

Vær opmærksom på, at mange af vores partnere aflyser 

arrangementer og ture pga Corona-virus. 

Hold dig opdateret via deres hjemmesider eller ring til dem. 

 

 

 

 

Vidste du at: 

 det er nu, at de strandrugende 

fugle har brug for, at du 

passer på dem? 

 du kan lære meget mere om 

fugle på MitVadehav og få 

inspiration til 

hjemmeundervisning? 

 NDR sender udsendelsen 

"Land zwischen den Meeren" 

den 5. april, som er fra 

Vadehavets øer? 

 Fiskeri- og Søfartsmuseet 

sender live-undervisning på 

Facebook tirsdag og fredag? 

 

 

 

Fotos: Højer: Samir Resic; Sølvhejre: John Frikke; #skridtogskrald: Esben Thøstesen; 

Græsningsforeningen: Alette Houman; Fejring: Wasabi Film; Partnerportræt #13: Jytte Lysgaard; 

Partnerportræt #14: Mellerup Centret  
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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  
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