
   

  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Maj står for døren, og alt springer ud. På billedet ovenfor ses en maj-gøgeurt, 

som du i slutningen af maj kan finde på vadehavsøerne - men husk at nyde 

den, hvor den er - den er nemlig fredet og må ikke plukkes. Maj-gøgeurten er 

en af Danmarks mest almindelige orkideer og vokser på fugtige enge og i 

moser.  

 

Maj-gøgeurten er meget farvestrålende. Det er nogle af de fotos vi lægger op 

på Instagram også. Men som en af vores fotografer fortalte, så er de "syrede" 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=58d14928fb&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=23f704094a&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=644b79b7f2&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=92f28e6590&e=eac2fff242


 

farver faktisk ægte. Han bliver ofte derude til sent på aftenen og venter - for det 

er netop lige før solnedgang, at farverigdommen bliver helt exceptionel. 

 

Med denne farvestrålende indledning vil vi ønske jer god læselyst og rigtig god 

fornøjelse ved det vilde, vidunderlige vadehav. De bedste hilsner fra 

sekretariatet.   

 

 

Strandrugende fugle har stadig brug for ro 
Strand og klit er karakteristiske naturområder, der udgør en vigtig del af 

Vadehavets naturrigdom. Den særlige natur findes især på vestsiden af 

Skallingen og af øerne Fanø og Rømø. Og ud over at være helt enestående 

naturtyper, er de også levesteder for nogle af Vadehavsområdets mest fåtallige 

og sårbare ynglefugle. Kystfugle som hvidbrystet præstekrave, dværgterne, 

havterne og andre arter, der yngler på strande og i klitter, er som jordrugende 

fugle sårbare over for menneskelige aktiviteter. 

Rundt om på strande og i klitter kan du derfor lige nu finde ynglende fugle på 
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æg. Det er de strandrugende fugle, som ihærdigt forsøger at holde deres æg 

og unger varme, så de inden længe kan komme på vingerne. Derfor er det 

vigtigt, at du holder afstand og holder din hund i snor, så de kan få ro til at pleje 

deres yngel.  

 

 

Debatdag om bæredygtig turismeudvikling  
Er der grænser for turisme? Ja, siger mange lokale beboere og grønne 

organisationer. Nej, siger flere turismeorganisationer og kommuner. Faktum er, 

at den globale turisme vokser, og der opleves særligt en vækst inden for aktiv 

turisme, herunder natur- og kulturturisme. Flere turister søger altså ud i naturen 

for oplevelser, rekreation eller selvrealisering. Samtidig opleves der slitage på 

naturen, hvor øget turisme er den største udfordring. 

Der er behov for at få skabt en debat om, hvordan vi kan forene beskyttelse af 

den særlige natur samtidig med, at flere og flere gerne vil ud og opleve naturen. 

Derfor inviterer Nationalpark Vadehavet, sammen med Friluftsrådet og 

Syddansk Universitet, til en debatdag om bæredygtig turismeudvikling, hvor vi 
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sætter fokus på netop de udfordringer og muligheder, der er, når vi diskuterer 

grænser for turisme! 

Synes du, det lyder interessant, så læs mere i programmet på vores hjemmeside.  

 

 

 

Nationalparkskibet "Vadehavet" er væk??? 
Nationalparkskibet har indtil for nylig ligget ved Kammerslusen, hvor hun har 

været i vinterhi. Lige inden påske blev vi ringet op af Ryk Ind Ribe, som var 

blevet spurgt, hvor "Vadehavet" dog var blevet af. For godt nok er ripenserne 

ikke så glade for farven på skibet, men når det nu var væk, var de alligevel 

blevet bekymrede. Det var ikke uden et smil på læben, at vi kunne fortælle, at 

"Vadehavet" (ikke Vadehavet) var rykket nordpå til Hvide Sande, hvor det er på 

værftsophold, for at blive gjort klar til de næste to års sejladser.  

De frivillige på skibet ser frem til at få hende retur og til at komme ud på 

sejladser. Desværre er forårets sejladser aflyst, men vi håber, at vi kan komme 

ud i området i løbet af sommeren.   
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Det er de virtuelle møders tid 
I sidste uge blev der afholdt partnermøde i Prowad Link projektet. Mødet, som 

skulle have været afholdt i Niedersachsen, blev - som det ses på fotoet - 

afholdt virtuelt. Dejligt, at omkring 25 internationale aktører fra Norge, England, 

Tyskland, Holland og Danmark fortsat kan samarbejde på tværs af grænser, 

trods corona. Under mødet blev der naturligvis talt om, hvordan projektet er 

påvirket af corona-situationen, men måske mere relevant om, hvordan projektet 

kan være med til at skubbe turismen i en bæredygtig retning og samtidig 

hjælpe til med at få gang i turismen efter corona. 

Grundet situationen var det småt med konkrete resultater, og der var enighed 

om, at det var udfordrende, men interessant at holde virtuelt møde. Noget vi fra 

sekretariatets side kan tilslutte os. Den moderne teknologi giver andre 

dialogmuligheder, som er særdeles anvendelige i disse tider og som kan blive 

det fremadrettet.  
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Snæblen behøver en indsats nu 
"Vi mangler først og fremmest viden for, at vi kan redde snæblen... Men 

snæblen kræver en indsats nu. Vi redder ikke snæblen ved at se tiden an." 

Sådan skriver specialdyrlæge og ph.d. Aage Kristian Olsen Alstrup og biolog og 

ph.d. Jon C. Svendsen i en kronik i JydskeVestkysten. Deres synspunkter 

ligger i tråd med dem, som Nationalpark Vadehavets bestyrelse tidligere har 

givet udtryk for i et bekymrings-brev til miljøministeren vedr. den lille laksefisk, 

som kun yngler i vandløb - hovedsagelig i Vidå-systemet - i det danske 

vadehavsområde. 

Kronikken fortæller også meget læseværdigt om snæblens udvikling og biologi. 

Du kan læse kronikken via dette link.  
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Har vi husket at sige det? 
Hvis ikke, så siger vi det lige igen. Hunden skal være i snor på stranden fra 1. 

april. 

Ditte Hviid fra sekretariatet og hendes hund, Felix, har forstået det: Han er i 

snor, og den har han på til og med 30. september, for både han og Ditte passer 

på de strandrugende fugle, sælungerne og de andre gæster på stranden. Du 

kan finde hundeskove, hvor hunden må gå uden snor, i Naturstyrelsens folder. 

Og møder du en hund uden snor, så er det helt i orden at fortælle ejeren, at 

snoren skal på - særligt af hensyn til de strandrugende fugle og sælerne.  
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Vadehavscentret i Vester Vedsted 
PORTRÆT AF EN PARTNER #17  

Vadehavscentret ligger midt i nationalparken lidt udenfor Ribe. Det første 

Vadehavscentre blev bygget i 1996-98, men i februar 2017 åbnede vi et nyt hus 

med ny prisvindende udstilling. Udvikling stoppede dog ikke her, for i 2019 

åbnede vi udstillingen ”Vadehavsfortællinger”, samt en ny lækker café, og i år 

arbejder vi videre med et ”bådhus,” så vi kan tilbyde nye fantastiske oplevelser i 

Vadehavet. 

Siden den første udstilling har vi budt skole fra hele Danmark samt gæster fra 

nær og fjern velkommen i udstillingen eller på tur ud i Vadehavet. Nationalpark 

Vadehavet har nemlig meget at byde på. 

2020 er året hvor Nationalpark Vadehavet fylder 10 år, og det har været 10 

gode år. Vi vil derfor sige mange tak for et godt samarbejde samt stort tillykke 

med fødselsdagen d. 16. oktober. 
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Dansk Vandrelaug Esbjerg 
PORTRÆT AF EN PARTNER #18 

I DVL Esbjerg holder vi af vandre ude i naturen ad stier og veje, hvor naturens 

egne lyde kan nydes. Vandre i nye områder sammen med andre. 

Vi arrangerer mange forskellige typer af vandreture. Kortere hverdags ture på 

7-10 km, længere ture på 15-20 km i weekenden, tempoture samt aftenture 

forår/sommer. 

Turlederne fortæller om området undervejs, det kan fx være en tematur om 

vadehavet. 

I DVL Esbjerg er det sociale et vigtigt element på vandreturene. 

DVL Esbjerg blev stiftet den 18. oktober 1936. 

Vi ses ude på en vandretur. 

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

oktober 2020.  
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Vidste du at: 

 vi har startet en ny konkurrence "fåret fredag" på facebook? 

 du kan se eller gense DRs Vilde Vidunderlige Danmark fra 19/4 om havet? 

 du kan supplere DRs udsendelse med opgaveaktiviteter fra Mit Vadehav 

under det store ta’ selv bord, strandskaden og den islandske ryle 

 du kan se eller gense NDRs udsendelse hvor Vadehavet er med? Se ved 

12 og 20 minutter 

 UNESCO Nationalkommissionen har en tegnekonkurrence for børn? 

 du kan blive meget klogere på Dronning Dagmar og hendes tilknytning til 

Ribe sammen med Sydvestjyske Museer? 

 du kan blive meget klogere på strandinger og "Briggen Claus" hos Fanø 

Skibsfarts- og Dragtsamling? 

 der er opslået en tidsbegrænset stilling som projektmedarbejder i 

Wilhelmshaven? 
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Fotos: Maj-Gøgeurt: Søren Vinding, Terne med unge: Tandrup Naturfilm, Turister ved Mandø Ebbevej: 

Tommy Rasmussen, Vadehavet på værft: Privatfoto, Virtuelt møde: Peter S Simonsen, Snæbel: Svend 

Tougaard, Hund i snor: Ditte Hviid, Partnerportræt #17: Vadehavscentret, Partnerportræt #18: DVL 

Esbjerg, Får på diget: Tommy Rasmussen  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

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  
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