Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Velkommen tilbage fra en forhåbentlig dejlig påske. Vi har hørt, at Vadehavet
har været godt besøgt og nydt i det smukke påskevejr - vi håber også, at du fik
det besøgt.

Sekretariatet arbejder fortsat hjemmefra, men vi følger godt med i, hvad der
rører sig og får løbende smukke fotos fra hele Vadehavet, så det er næsten
som at være der selv, som fotoet ovenfor, som Peter Lundby har taget ved
Nørremølle. Vi vil altid gerne have tilsendt fotos. Så har du et billede, du har lyst
til at dele med os og alle vores følgere, så send det til
vadehavet@danmarksnationalparker.dk
Med ønsket om rigtig god læselyst og mange fantastiske oplevelser ved
Vadehavet. De bedste hilsner fra sekretariatet.

Bedre forhold for tudser og fugle på Mandø
Over mere end et år har Nationalpark Vadehavet arbejdet sammen med syv
lodsejere og firmaet Ravnhøj Consult om at skabe en række bedre og nye
levesteder for bl.a. strandtudser og engfugle på Mandø. Arbejdet med at
ombygge de tre klæggrave på den sydlige del af øen og med at anlægge syv
nye, lavvandede ’bekkasinskrab’ gik efter de administrative forberedelser i gang

i efteråret 2019, og med entreprenørens aflevering af projektet kan vi nu glæde
os over en række nye tilbud til Mandøs dyre- og fugleliv.
Genopretningen af klæggravene og anlæggelsen af de nye vandhuller er sket
på private jorder og på arealer, der ikke er med i det store Naturprojekt Mandø.
Anlægsarbejdet og den faglige rådgivning er finansieret af Markus Jebsens
Naturpulje, mens det er Nationalpark Vadehavet der har stået for
forberedelserne af projektet og den kommende overvågning af de forhåbentligt
positive effekter af de naturmæssige forbedringer.

Fuglefæmgeren er i fuldt vigør
Hos vores vestligste nationalparkpartner er der naturligvis mange ting, som er
sat på ’standby’ for tiden. Men Blåvand Fuglestations enlige ringmærker holder
heldigvis ikke Corona-pause og samler derfor løbende data ind om de mange
trækfugle, der om foråret passerer Blåvandshuk. Det sker bl.a. gennem fangst
af tusindvis af småfugle i krattene ved fuglestationen og fyret, som alle bliver
vejet, målt, aldersbestemt og derefter mærket med en lille unik ring fra

Zoologisk Museum om benet.
Denne særlige indsats for at undersøge trækfuglenes gådefulde liv har stået på
i mere end 50 år i Blåvand, og de sidste mange år har der været tale om en
standardiseret indsats. Den består i, at der for- og efterår hver morgen i fem
timer fanges fugle i et fast antal af de såkaldte spejlnet - 240 meter i alt.
Hvis du vil vide mere om arbejdet med fuglene ved Blåvand Fuglestation, kan
du besøge deres hjemmeside.

Vilde vidunderlige Vadehav
Måske så du med i søndags, da Danmarks Radio sendte første udsendelse af
Vilde vidunderlige Danmark. Udsendelsen var fra skoven, og her var der blandt
andet ræve på spil. Rævene er også på spil ved Vadehavet, og da ræven ikke
er en kærkommen gæst hos de strand- og jordrugende fugle, sørger vores
prædationsjægere for, at de bliver holdt på behørig afstand.
Næste Vilde vidunderlige Danmark bliver sendt på søndag 19. april, og her er

det havet og kysterne, der er i fokus - og dermed også det vilde vidunderlige
vadehav. Husk at se med.

En ny trappe til naturoplevelser
Grundejerforeningen Kromose Syd på Rømø søgte i 2019 Nationalpark
Vadehavets pulje, til etablering af en trappe ned til Vadehavet i forlængelse af
Chresten Krommesvej i Kromose Syd. Nationalpark Vadehavet gav tilsagn om
tilskud til projektet, som for nylig er blevet færdigt. Så nu er det endnu nemmere
at komme ud og opleve Vadehavet ved Kromose Syd. På billedet ses Michael
og Bastian fra Kalle Balle Byg som holder en velfortjent pause i trappearbejdet.
Trappen er designet af Lars Thomsen og Michael Kallesen.
Du kan også søge Nationalpark Vadehavet om støtte til projekter. Godt nok er
dette års ansøgningsrunde slut, men så har du god tid til at udtænke det helt
rigtig projekt til dit område.

Hjælp IUCN med corona-undersøgelse
IUCN er en uafhængig international organisation, som fremmer bevarelse og
bæredygtig udnyttelse af de naturlige ressourcer, og de beder nu NPV-partnere
m.fl. om hjælp til en undersøgelse. Der er tale om en EU-finansieret
undersøgelse, hvor man ønsker at klarlægge virkningen af COVID-19 på naturturismen i beskyttede områder, blandt andet for virksomheder og lokalsamfund.
Med undersøgelsen vil IUCN kunne sammenligne perioden før corona-krisen
med nu samt give et skøn for den nære fremtid. Man ønsker også af finde ud
af, hvilken slags støtte, der kan hjælpe (i relation til de lokale værdikæder, og i
forskellige faser; bevaring; forretningsdrift, politiske interventioner osv.), Og på
hvilke vilkår disse kan fungere.
Alle der driver turistvirksomhed inden for overnatning, ture eller aktiviteter i
beskyttede områder, og som vil bidrage til undersøgelsen, bedes udfylde denne
spørgeskemaet inden fredag 24. april 2020. I kommer til undersøgelsen via

dette link.
På forhånd tak for hjælpen.

Vester Vedsted Vingård
PORTRÆT AF EN PARTNER #15 Vester Vedsted Vingård
Vester Vedsted Vingård er et familieforetagende, der danner rammen om et
vineri, mikrobryggeri, destilleri samt en hyggelig og stemningsfuld restaurant.
Om dagen brasserie og kaffebord med konditorkager, om aftenen gourmet med
hvide duge, levende lys og ekstra kræs for detaljen.
Både dag og aften fornemmes stemningen af stille summen i produktionen.
Nogle gange siver dufte fra ølbrygning ud fra det hellige vineri, andre gange
opfanges lette dampe af nydestilleret gin eller andre gyldne dråber.
Vores 2 hektar vinmarker ligger ganske tæt på Vadehavet, så tæt at vinduerne
bærer præg af den salte havvind.

Vester Vedsted Vingård og Restaurant Vingårdens Bord ønsker Nationalpark
Vadehavet tillykke med 10 års-fødselsdagen 16. oktober.

Fanø Museum Nordby
PORTRÆT AF EN PARTNER #16 Fanø Museum Nordby
Kom på en spændende rejse tilbage i tiden hos familien Thomsen i Nordby.
Indtil huset blev museum i 1940, har været i den samme slægts eje i over 300
år.
På museet kan du se og opleve et typisk sømandshjem i perioden 1880-1915.
Du kan gå på opdagelse i udstillingsrummene, der fortæller om de barske vilkår
på Fanø: om livsbetingelserne for kvinder og børn og om sømandens liv ude og
hjemme. Du kan betages af sømandens hjembragte souvenirs fra hele verden;
og du kan besøge museumshaven ”kålgården”, der udgjorde et aktivt bidrag til
husholdningen. Fanø Museum, som du finder på Skolevej 2 i Nordby, ønsker
Nationalpark Vadehavet tillykke med de første 10 år.

Vidste du at:


vores søsternationalpark Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer netop
har fejret 30 års dag?



du kan se en lille film om marsklam ved at klikke på fotoet eller her?



Nationalparker og naturområder bliver besøgt mere i denne tid?



Sydvestjyske Museer er gået til filmen?



der findes mange fine opgaver om får ved Vadehavet på MitVadehav.dk?

Fotos: Nørremølle: Peter Lundby, Mandø: John Frikke, Blåvand: John Frikke, Vilde Vidunderlige Vadehav:
John Frikke, Ny trappe: Lars Thomsen, corona-virus: IUCN Portræt af Vester Vedsted Vingård: Vester
Vedsted Vingård, Portræt af Fanø Museum: Fanø Museum, Spisetid: 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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