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Vi har udviklet værkstøjskassen for at understøtte de 
aktiviteter hvor verdensarvsbrandet anvendes for at øge 
opmærksomheden på Verdensarv Vadehavet og sikre 
at det vi kommunikerer i hele verdensarvsområdet er 
ensartet og af en højkvalitet 

Værktøjskassen er udviklet på foranledning af, og med 
bidrag til, strategien om bæredygtig turisme i Vadehavet. 
Ifølge denne strategi skal naturbeskyttelse og udvikling 
af bæredygtig turisme gå hånd i hånd i hele Verdensarv 
Vadehavet. Med denne værkstøjskasse er turistbranchen 
klædt på til at kommunikere ensartet i markedsføringen. 
Værkstøjskassen indeholder  bl.a. af fakta-ark til tryk og 
distribution samt blogmateriale og materiale til sociale 
medier og præsentationsslides. Al denne information 
kan tilpasses til netop din organisations engagement 
i Verdensarv Vadehavet. Al information i denne 
værktøjskasse er blevet godkendt til deling. Indholdet af 
værktøjskassen bliver løbende opdateret og lagt ud på:

http://vadehavet-verdensarv.dk  

Om værktøjskassen

Denne værktøjskasse er udviklet for 
at alle kan bidrage til at levere en 
ensartet formidling af Verdensarv 
Vadehavet. Vi stiller derfor en række 
markedsføringsmaterialer og –
retningslinjer til rådighed for alle 
intressenter.  
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Hvem er værktøjskassen 
henvendt til?

Materialerne i værktøjskassen henvender sig til 
alle, der arbejder med oplysning om Verdensarv 
Vadehavet. Alt materiale er praktisk anvendeligt.

Værktøjskassen er primært målrettet turistbranchen, 
f.eks. hoteller og kroer, restauranter, barer og caféer, 
og detailhandlere, kulturtilbud, underholdnings- og 
fritidstilbud, mødesteder, operatører af passagertransport og 
turoperatører.

Vi ønsker at understøtte alle i at kunne formidle Verdensarven 
på en ensartet måde i hele verdensarvsområdet, med 
materiale som er relevant i forhold til turisme- og 
erhvervssektorens behov, og sikre at alle ved hvor man kan 
henvende sig for at få yderligere hjælp og rådgivning. 

Vi vil gerne sikre os, at interessenter tilegner sig en fælles 
Verdensarv Vadehavet-identitet, som fremmer deres 
formidling af området. Men formidlingen eller initiativer skal 
dog stadig være relevante i forhold til Verdensarv Vadehavet.

Delene i værktøjskassen kan bruges alene eller i kombination 
med andre dele i materialet. Vi deler materialet med andre 
virksomheder og organisationer for at give disse mulighed for 
at udarbejde spændende initiativer og informationsudveksling.

Photography (clockwise from the top) 
Klaas Kreuijer, John Frikke, Jan van de Kam.

Værktøjskassen skal alene ses som et udgangspunkt.

Har du en idé til et markedsførings- og 
formidlingsværktøj, som du gerne vil have tilføjet 
denne værktøjskasse?

Så send dit forslag til 
info@waddensea-worldheritage.com 
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Information om brandet

Brug gerne denne værktøjskasse til at opbygge 
en ensartet, tydelig og genkendelig identitet 
for Verdensarv Vadehavet. Vores identitet kan 
opsummeres med en enkelt sætning: 

Ét Vadehav, En unik verdensarv.
– Enestående i sin mangfoldighed. 

– En unik naturlig dynamik

– Uforglemmelige oplevelser for alle

Styrken ved at bruge brandet Verdensarv Vadehavet 
er, at det skaber større opmærksomhed om 
Verdensarv Vadehavet som en samlet enhed. Med et 
Verdensarvsbrand kan vi styrke Vadehavets globale 
omdømme, vores fælles synlighed, samt fremme 
samarbejdet og investeringerne i Vadehavsregionen. Vi vil 
formidle Vadehavets kvaliteter, dets særegenhed og dets 
globale betydning.

Verdensarv Vadehavet står for beskyttelse af biodiversitet 
og af områdets naturlige og dynamiske processer. 
Vadehavet tilhører familien af globalt anerkendte 
Verdensarvsområder.

Vadehavet er 
dedikeret

Vadehavet er 
uerstatteligt 

Vadehavet 
er en kilde 

til evig 
inspiration

til både 
nuværende 

og fremtidige 
generationer.

som hjemsted for 
en mangfoldighed 

af dyre- og 
plantearter.

med en unik 
natur.
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Målet med brandet Verdensarv Vadehavet er 
at fremme hele områdets tiltrækningskraft, 
på tværs af det enkelte land eller den enkelte 
region. Branding giver os mulighed for at 
defi nere, hvem vi er, og hvem vi ønsker at være 
i fremtiden. 

Brandet Verdensarv Vadehavet kan bruges til at styrke din 
forretning - du kan formidle Verdensarv Vadehavet på en 
ny og spændende måde og fremme unikke oplevelser for 
turister i området.

Du kan lære mere om værdier og missionen med vores 
brand, hvordan vi kommunikerer disse gennem vores nye, 
brandingsmaterialer, og hvordan du kan bruge indholdet 
af brandet Verdensarv Vadehavet ved at læse følgende 
dokumenter:

Der fi ndes kun ét Vadehav og én 
verdensarv, som vi deler med verden
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Verdensarv Vadehavet 
– Manual for verdensarvsbrandet 

Foto:: Norbert Hecker

Brandingmanual
DOWNLOAD

Verdensarv Vadehavet  
En introduktion til Vadehavets Verdensarvsbrand

Hvorfor har Verdensarv Vadehavet 
brug for et brand?
Vadehavet er et sted som intet andet: det 
største ubrudte system af tidevandsområde 
og vadeflade i verden, som strækker sig over 
500 km fra den nordligste kystlinje af de 3 
lande – Holland, Tyskland og Danmark.

Vi har alle fordel af et stærkere, markant og 
overbevisende Verdensarv Vadehavet brand.  
Et tydeligt defineret, sammenhængende og 
troværdigt brand forstærker dit eget arbejde 
og budskab.  

Et verdensarvsbrand vil hjælpe til med at 
opbygge et globalt omdømme,  forbedre 
vores samlede synlighed og tilskynde 
til samarbejde og investering. For den 
besøgende vil vi formidle kvaliteten og 
stedets unikke betydning samt dets 
merværdi for verden. 

Kun et troværdigt brand er respekteret og 
værdsat. Vi vil have alle til at opretholde 
standarden som giver Verdensarv Vadehavet 
dets branding værdi.

Hvilken betydning har brandet for mig? 
Vi kan alle være stolte af at være en del af 
dette store natur- og verdensarvområde. 
Branding af Verdensarv Vadehavet vil klart 
og  tydeligt hjælpe os med at formidle 
fordelene. Målet med brandingen er også at 
gøre hele området attraktivt – uafhængigt 
af land eller region.

Med din hjælp, kan vi opnå den bevidsthed,  
anerkendelse og loyalitet, som Verdensarv 
Vadehavet fortjener.

Hvem ejer brandet? 
Vadehavssekretariatet  (Common Wadden 
Sea Secretariat)  ejer brandet på vegne 
af landene. Alle beslutninger vedrørende 
brandet bliver taget i samarbejde landene 
imellem (indtil nu repræsenteret ved 
arbejdsgruppen for verdensarv – Task Group 
World Heritage).

At tage imod et stærkt sammenhængende 
brand for Verdensarv Vadehavet, vil  placere 
dig i centrum af et globalt anerkendt område. 
At være en del at dette internationalt 
anerkendte brand, vil  tjene til at opbygge dit 
eget image og omdømme i dit område. 

Ved at tage imod brandet, kan vi alle være 
fælles omkring vores status som verdensarv. 

Ét Vadehav
Én unik verdensarv

Enestående i sin mangfoldighed

En unik naturlig dynamik

Uforglemmelige oplevelser for alle

Brandingfakta-ark
DOWNLOAD

PowerPoint-slides
Introduktion til brandet 
Verdensarv Vadehavet

DOWNLOAD

..........................................................................................
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Markedsføringsmateriale
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BESTILLINGSFORMULAR
.........................................

.........................................

Ønsker du at forbedre kvaliteten af dine 
brochurer, hjemmeside eller e-mails? 
Her kan du fi nde vigtige materialer, der kan hjælpe dig med at promovere og 
sælge Verdensarv Vadehavet som destination. Du er velkommen til at downloade 
eller bestille nedenstående materialer.
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VORES
VERDENSARV

Oplev et af naturens vidundere og bidrag til at bevare det 
www.vadehavet-verdensarv.dk

DER ER ET STED – HVOR HIMMEL 
OG JORD MØDES

140613_RZ_Waddensea_KV1_TEMPLATE_A1_danish.indd   2 07/10/2015   14:14

Plakat
Vores Verdensarv Vadehavet

Plakat
5 år med Verdensarv Vadehavet

TYSK LANDSKAB

TYSK PORTRÆT
TYSK A2 PORTRÆT

TYSK A3 PORTRÆT

HOLLANDSK A2 PORTRÆT

HOLLANDSK A3 PORTRÆT

HOLLANDSK LANDSKAB

DANSK LANDSKAB

HOLLANDSK PORTRÆT

DANSK PORTRÆT

FEIERN SIE MIT!

5 JAHRE 
WELTNATURERBE WATTENMEER

2009 - 2014

ENGELSK LANDSKAB

ENGELSK PORTRÆT
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Plakat
Landsat 7 ETM satellitbillede
Full-colour Euroscale
LuxoMagic 150g/m2
59,4 x 64,5cm

Brochure
12 sider
59,4 x 21cm (åben)
9,9 x 21cm (lukket)

BESTILLINGSFORMULAR

TYSK

HOLLANDSK

DANSK

ENGELSK

Data source: Landsat 7 ETM © Eurimage 2003: 13 May 2000, 02 May 2001, 15 July 2002, 22 April 2003. Copyright 2003 Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, www.waddensea-secretariat.org & Brockmann-Consult GmbH, Geesthacht, www.brockmann-consult.de · Order address: info@waddensea-secretariat.org · Print: www.plakativ.org 

Vadehavet
Wattenmeer
WaddenzeeThe Wadden Sea

       World Wide Unique
Trilateral Cooperation on the 

Protection of the Wadden Sea
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Stormengene
Helm Odde

Skydeområde

Havneby

Rømødæmningen

Juvre

VORES VERDENSARV 
VADEHAVET

Gå på opdagelse i 
Vadehavet på Rømø

Hvor kan jeg opleve verdensarven?

OPLEV LANDSKABET 
 Rømø med det omkringliggende Vadehav er et af de steder, hvor Vade-

havets mosaik af landskaber bedst opleves i deres helhed. Rømø er vokset 
frem af havet og udgør et led i den kæde af øer, der skærmer og adskiller 
Vadehavet fra Vesterhavet. Landskabet på Rømø er domineret af sand, hvor 
tørre klitheder veksler med  fugtige lavninger og søer,  moser, strandenge 
og inddiget marsk. Længst mod vest åbner en næsten uvirkelig strandflade 
sig – Danmarks største og Rømøs ”vartegn”.

OPLEV DYNAMIKKEN
 Rømø har vokseværk. Hvert år må de badende gå et par meter længere 

vestpå for at komme i vandet, fordi Vesterhavet aflejrer kolossale mængder 
af sand derude. Siden 1970’erne er en ny klitrække opstået på den yderste 
kant – og den vokser. Med tiden vil den brede sandstrand forvandle sig til 
en plantedækket flade, i læ af klitterne, og en ny sandstrand vil vokse frem 
længere vestpå: Historien fra det øvrige Rømø vil på den måde gentage sig. 
På den anden side nedbrydes Rømø. Ud for Juvre Enge er et godt sted at se 
tidevandets ”lange seje træk”. Tidevandsrenden her har i dag næsten fjernet 
diget fra 1920’erne, fordi anlæggelsen af Rømødæmningen efterhånden 
ændrede strømforholdene radikalt. I 1965 byggede man derfor et nyt, til-
bagetrukket dige, da det kun var et spørgsmål om tid, inden det gamle dige 
blev gennembrudt.
I det sydvestlige hjørne af Rømø, kan man fra stien på diget om Stormenge-
ne, få et fint overblik over de dynamiske enge, som er en del af verdensarven,  
ligesom der er en fin udsigt over den sydlige del af øen.  

OPLEV OVERFLODEN 
 En sikker oplevelse får man på vaderne nord for Havneby. Når tidevan-

det trækker sig tilbage, afslører banker af blåmuslinger og stillehavsøsters, 
og ikke mindst sandormenes ”kransekager”, at her leves livet. Et par spade-
stik senere får man for alvor syn for sagen, hvorfor Vadehavet er blandt de 
mest produktive havområder i verden. Det myldrer af liv overalt. 

Hvem kan vise mig Verdensarv Vadehavet?

LOKALE GUIDER OG BESØGSSTEDER
 Tønnisgaard Naturcenter

Havnebyvej 30, 6792 Rømø, tlf. 74 75 52 57, www.tonnisgaard.dk
 Sort Safari

Slotsgaden 22, 6270 Tønder, tlf. 73 72 64 00, www.sortsafari.dk
 Naturstyrelsen Vadehavet

Skovridervej 3, Arnum, 6510 Gram, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk

… ANDRE GUIDER OG BESØGSSTEDER
 Blåvand Naturcenter

Fyrvej 81, 6857 Blåvand, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk
 Naturguiden

Lærkevej 9, 6840 Oksbøl, tlf. 75 27 19 15, www.naturguiden.info
 Naturstyrelsen Blåvandshuk

Aaholtvej 1, 6840 Oksbøl, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk
 NaturKulturVarde

Roustvej 111, 6800 Varde, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk
 Myrthue

Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 16 81 00, www. myrthue.esbjergkommune.dk
 Strandskaden

Dagmarsvej 10, 6720 Fanø, tlf. 30 20 25 43, www.strandskaden.dk
 FanøNatur

Kallesbjergvej 18F, 6720 Fanø, tlf. 28 57 07 61, www.fanonatur.dk
 Fanø Sport & Event

Toldbodvej 1, 6720 Fanø, tlf. 28 22 20 74, www.fanosportevent.dk
 Fiskeri- og Søfartsmuseet

Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 12 20 00, www.fimus.dk
 Mandø Kro & Traktorbusser

Mandøbyvej 26, 6760 Ribe, tlf. 20 70 96 09, www.mandoekro.dk
 Mandøbussen

Råhedevej 26, 6760 Ribe, tlf. 75 44 51 07, www.mandoebussen.dk
 Mandø Event

Vestervej 16, Mandø, 6760 Ribe, tlf. 23 25 53 75, www.mandoevent.dk
 Vadehavscentret

Okholmvej 5, 6760 Ribe, tlf. 75 44 61 61, www.vadehavscentret.dk
 Vadehavssmedjen

Bunti 18, Ballum, 6261 Bredebro, tlf. 21 47 92 68, www.vadehavssmedjen.dk

VERDENSARV VADEHAVET
OPLEV VADEHAVET PÅ RØMØ

VERDENSARVEN I UNDERVISNINGEN
 Mit Vadehav 

Nationalpark Vadehavets undervisningsportal for børnehave og skole. Mere 
end 150 opgaver og undervisningsforløb tilpasset mål og læreplaner for bør-
nehaver, børnehaveklasser og 1. til 10. klasse. Materialet udvikles løbende af 
formidlingsinstitutionerne i Vadehavets Formidlerforum.
www.mitvadehav.dk

OPLEV MANGFOLDIGHEDEN
 Det er især det varierede fugleliv, som afslører Vadehavets mangfoldig-

hed. Digerne og p-pladserne på Rømødæmningen er gode steder at se fug-
lene udfolde sig. Forår og efterår går titusinder af vadefugle løs på vadernes 
spisekammer, og dette sceneri opleves bedst, når de trippende fugle følger 
med det stigende vand ind mod dæmningen. Ofte kan man opleve mere end 
20 forskellige arter af vadefugle på en enkelt dag. Endvidere ses enorme 
bestande af ænder og gæs – bl.a. tusinder af bramgæs store dele af året. 
Desuden finder mange rovfugle vej hertil – nu også havørnen. 
Langs Rømøs vestkyst kan man især om efteråret opleve store flokke af 
sortænder og ederfugle.

OPLEV BESKYTTELSEN
 Hele Verdensarv Vadehavet er også nationalpark, hvor der er forskellige 

grader af beskyttelse og benyttelse. Pælerester på vaden langs Rømødæm-
ningen vidner om tiden indtil begyndelsen af 1990’erne, da man foretog 
landvinding og kystbeskyttelse. I dag er der kun adgang for fugle, fisk og får. 

Længst mod nord – fra toppen af den vestlige del af Juvre Dige – skuer man 
ud over et næsten uberørt landskab af vidtstrakte strandenge og sandban-
ker. Det miltære skydeområde, som udgør en stor del af den nordvestlige 
del af Rømø, er verdensarv, dog er selve målområdet ikke med. Mod syd 
kan man fra Havneby nyde udsigten over Helm Odde, som er beskyttet og 
indeholder et rigt fugleliv. 

TURISTINFORMATION
 Blåvand Turistbureau

Blåvandvej 25, 6857 Blåvand, tlf. 75 27 18 00, www.visitwestdenmark.dk
 Blåvandshuk Fyr Turistinformation

Fyrvej 106, 6857 Blåvand, tlf. 75 27 54 11, www.visitwestdenmark.dk
 Varde Turistinformation

Otto Frellos Plads 1, 6800 Varde, tlf. 75 22 32 22, www.visitwestdenmark.dk 
 Visit Fanø

Skolevej 5, 6720 Fanø, tlf. 70 26 42 00, www.visitfanoe.dk
 Visit Esbjerg

Skolegade 33, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 55 99, www.visitesbjerg.dk
 Visit Ribe

Torvet 3, 6760 Ribe, tlf. 75 42 15 00, www.visitribe.dk
 Visit Rømø og Tønder

Nr. Frankel 1, 6792 Rømø, tlf. 74 75 51 30, www.romo.dk
 Tønder Velkomstcenter

Storegade 2-4, 6270 Tønder, tlf. 74 75 51 30, www.romo.dk

 Tønder Egnens Guider
Dravedvej 6 B, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 42 45, www.teg-guide.dk

 Marskguiden
Nørremølle 10, 6280 Højer, tlf. 21 27 03 41, www.marskguiden.dk

 Scanoropa Bus
Torvet 1, 6280 Højer, tlf. 24 25 09 89, www.scanoropa-bus.dk

 Højer Mølle
Møllegade 13, 6280 Højer, tlf. 74 78 29 11 , www.museum-sonderjylland.dk

 Vidåslusen
Slusevej 10, 6280 Højer

RØMØ

HO BUGT

SKALLINGEN

Blåvand

Varde Å

Esbjerg

Langli

VORES VERDENSARV 
VADEHAVET

Gå på opdagelse i 
Vadehavet på Skallingen 
og Ho Bugt

Hvor kan jeg opleve verdensarven?

OPLEV LANDSKABET
 Ordet enestående anvendes ofte, når man beskriver forholdene i Vade-

havet. Men når omtalen falder på Skallingen, rækker ordet ikke, fordi mødet 
med dette jomfruelige landskab fremkalder en umiddelbar følelse af ydmyg-
hed over for naturens skaberevne. Naboen mod øst, Ho Bugt, er derimod 
enestående med dens store variation af forskellige naturtyper: bløde og 
hårde vader, høje sandbanker med den lille ø Langli ”på toppen” og gennem-
vædet af tidevandsrender. Alt dette, med unge klit- og marsklandskaber og 
gamle istidslandskaber som kulisse. Enestående er det også, at vandet fra 
Varde Å, som det eneste større vandløb i hele Vadehavet, har udløb direkte 
til Ho Bugt – uden dige og sluse.

OPLEV DYNAMIKKEN
 Der, hvor ebbevejen fra fastlandet til Langli ligger i dag, lå Skallingen år-

hundreder tilbage, og øen er resterne af fortidens halvø. Der, hvor Skallingen 
ligger i dag, var der dengang Vesterhav. Nutidens Skallingen var indtil for ca. 
100 år siden en nøgen sandbanke med klitter mod vest, og den nuværende 
marskflade med dens krogede tidevandsrender, er opstået i læsiden – lidt 
efter lidt. I disse år bliver Skallingen så mindre år for år, og på blot 25 år er 
den blevet knap to kilometer kortere. 
Man kan opleve dynamikken fra dag til dag. Under stormflod bliver store 
dele af halvøen oversvømmet på få timer. Det eneste, der stikker op af van-
det, er klitterne. Når stormen har lagt sig, ligner Skallingen i løbet af et par 
dage sig selv igen. 

OPLEV MANGFOLDIGHEDEN 
 Paletten af de mange naturtyper i den nordlige del af Vadehavet giver 

også en overvældende variation af planter. På Skallingens marskflade vokser 
et flor af de planter, der tåler daglig eller jævnlig oversvømmelse af saltvand, 
bl.a. kveller, vadegræs, strand-annelgræs og stilkløs kilebæger. Også dyrelivet 
på Skallingens flade marsk skal kunne tåle det udsatte liv. På de afgræssede 
dele ses talrige ”muldvarpeskud”. Det er tuerne fra den gule engmyre, som er 

Hvem kan vise mig Verdensarv Vadehavet?

LOKALE GUIDER OG BESØGSSTEDER
 Blåvand Naturcenter

Fyrvej 81, 6857 Blåvand, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk
 Naturguiden

Lærkevej 9, 6840 Oksbøl, tlf. 75 27 19 15, www.naturguiden.info
 Naturstyrelsen Blåvandshuk

Aaholtvej 1, 6840 Oksbøl, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk
 NaturKulturVarde

Roustvej 111, 6800 Varde, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk
 Myrthue

Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 16 81 00, www. myrthue.esbjergkommune.dk

… ANDRE GUIDER OG BESØGSSTEDER
 Strandskaden

Dagmarsvej 10, 6720 Fanø, tlf. 30 20 25 43, www.strandskaden.dk
 FanøNatur

Kallesbjergvej 18F, 6720 Fanø, tlf. 28 57 07 61, www.fanonatur.dk
 Fanø Sport & Event
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i stand til at overleve i op til tre døgn – i saltvand. Også et kig ned i marskens 
snoede tidevandsrender afslører et væld af forskelligt liv: krebsdyr, fiskeyn-
gel og småfisk – på vej ind eller ud med tidevandet.

OPLEV OVERDÅDIGHEDEN
 På de kystnære vader nord for Esbjerg røber de mange sandormegra-

vere, at havbunden også her rummer et eldorado af liv. Til trods for at tonsvis 
af god mad(ing) graves op hvert år, er vadernes indhold af liv uudtømmeligt. 
Nyt liv kommer til hele tiden. Længere ude har blåmuslingerne i snart mange 
år ført en mere fredfyldt tilværelse, og fiskeriet af dem er først og fremmest 
forbeholdt fuglene. Indtrykket af overdådighed fuldbyrdes, når man pludselig 
opdager de mange hundrede sæler ligge henslængt på Langli Sand.

OPLEV BESKYTTELSEN
 Hele verdensarvsområdet er også nationalpark, hvor der er forskellige 

grader af beskyttelse og benyttelse. Skallingen og den vestlige del af Ho Bugt 
har den højeste beskyttelse i Vadehavet. Mellem Langli og Skallingen har 
naturen endda eneret hele året. Få stenkast derfra afløses den høje beskyt-
telse af Esbjergs høje benyttelse – så byens behov for råderum og rekreativ 
udfoldelse også tilgodeses.
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VORES VERDENSARV 
VADEHAVET

Gå på opdagelse i 
Vadehavet på landet 
foran digerne

Hvor kan jeg opleve verdensarven?

OPLEV LANDSKABET
 Strandengenes bræmmer af saltmarsk foran digerne strækker sig i et 

næsten ubrudt bånd fra Tjæreborg i nord til Ballum i syd. Saltengene afbry-
des visse steder af bakkeøerne, eller geesten, som den hedder her i Vadeha-
vet. Ved Marbæk og Emmerlev Klev når bakkeøerne, som blev aflejret under 
forrige istid, helt ud til Vadehavet og landet hæver sig til imponerende (i 
vadehavs sammenhænge) 10 meter over havet. Bakkeøerne findes kun få 
steder i verdensarven, så de to danske steder er helt unikke. Klinterne ligger 
ubeskyttede, og er udsat for vejr og vind. Herfra kan de store vidder i Vade-
havs landskabet opleves lidt fra oven.
Inden digerne blev anlagt, i de første årtier af 1900-tallet, var de store, ferske 
marskflader også en del af disse salte strandenge. Og derinde i baglandet 
kan man fortsat se slyngede lavninger og render, som vidner om dengang 
tidevandet havde uhindret adgang. 

OPLEV DYNAMIKKEN
 Ved Vadehavet er strandengene meget dynamiske, fordi tidevand og 

stormfloder bevirker, at nye dannes, mens andre forsvinder. Vi mennesker 
har også stor indflydelse på denne udvikling: Fx er der langs Låningsvejen 
til Mandø opstået et bredt marskforland, inden for få årtier. Det skyldes 
bl.a. de lave indhegninger, som ”omfavner” vejen på begge sider. De er med 
til at dæmpe tidevandets bevægelser, så indholdet af ler og sand nem-
mere bundfældes. Lidt efter lidt vokser vaderne i højden. Når de bliver 
tilstrækkeligt høje, kan de mest salttålende planter, kveller, vadegræs og 
strand-annelgræs, finde fodfæste, så de med deres rødder kan tilbagehol-
de endnu mere materiale. Ved Mandø Ebbevej, 200 meter længere sydpå, 
har strandengen derimod svært ved at udvikle sig. Her går vaderne tæt 
på kysten. 
Tager vi til Rømødæmningen, vil vi fra det inderste stykke af dæmningen  
mod nord se strandenge med en ujævn overflade og gennemskåret af sno-
ede tidevandsrender. Her har vi mennesker kun i begrænset omfang haft 
indflydelse på udviklingen. Vender vi derimod blikket mod syd, er stran-
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dengen præget en monoton overflade, gennemskåret af mange parallelle 
grøfter. Her har vi til gengæld virkelig haft ”fingrene med i spillet”. 

OPLEV MANGFOLDIGHEDEN
 Strandengene rummer et væld af forskellige plantearter, som er mere 

eller mindre følsomme over for, hvor ofte de dækkes af saltvand. Derfor 
afspejler selv små højdeforskelle et skift i plantedækket. De artsrigeste 
strandenge er dem, hvor dannelsen er sket naturligt, men også hvor der 
er passende græsning med kreaturer eller får. Det sikrer, at strandengene 
ikke gror til i tagrør og ”forvandles” til en artsfattig rørsump. Typiske stran-
dengsplanter er stilkløs kilebæger, tætblomstret hindebæger, strand-malurt, 
strand-asters, harrilgræs og engelskgræs. 

OPLEV OVERDÅDIGHEDEN 
 Strandengene er også vigtige som rastepladser for fuglene. Omkring Sne-

um Sluse er luften om efteråret tyk af gravænder, pibeænder og spidsænder. 
På dette tidspunkt opholder hver tiende spidsand i hele verden sig lige her. 
Længere sydpå, ved Kammerslusen, kan der især om foråret stå tusinder af 
de kobberrøde, arktiske ynglefugle: islandsk ryle og lille kobbersneppe. I sen-
sommeren træffes hvidklirrer, storspover og rødben og titusinder af bramgæs. 
Strandengene ved Rømødæmningen er også tiltrækkende fuglesteder. Ud 
over de mange ænder, knortegæs og især bramgæs, træffes tusinder og 
atter tusinder af vadefugle. Flokke på 30-40.000 almindelige ryler er ikke 
ualmindeligt. Synet tiltrækker andre interesserede fuglekiggere: rovfuglene, 
deriblandt havørnen.

OPLEV BESKYTTELSEN
 Alle strandenge indgår i Verdensarv Vadehavet og nationalparken, hvor 

der er forskellige grader af beskyttelse og benyttelse. Omkring Låningsvejen 
og Rømødæmningen er strandengene helt forbeholdt naturen. Her må kun 
græssende får og kreaturer færdes, men du må gerne kigge.
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OPLEV LANDSKABET 
 Mandø er den eneste af Vadehavsøerne, som man både kan køre, cykle 

og vandre – men ikke sejle – til. Hvis man går, så endda ad to veje: Ebbe-
vejen, direkte på havbunden, eller Låningsvejen, på en lav dæmning. Benyt 
dig af de guidede ture eller traktorbusserne fra V. Vedsted. Det er sikkert. 
En tur over vaderne mellem Mandø og fastlandet understreger, at her be-
finder man sig i et naturområde, hvor tidevandet bestemmer farten. Når 
man nærmer sig Mandø, bliver Vadehav efterhånden til marskland, og man 
bliver budt velkommen af skræppende strandskader og undrende får inden 
øens havdige forceres. Foran ligger den flade, grønne marsk-ø omkranset af 
diger og klitter – opstået i læ af Vadehavets største sandbanke, Koresand. 
En dagstur herud i jomfruelig ørkennatur blandt sæler og havfugle danner 
skarp kontrast til marsk og vade, og den fuldender oplevelsen af Vadehavet 
som verdensarv.

OPLEV DYNAMIKKEN
 Her i den centrale del af Vadehavet er naturens dynamik særlig tydelig. 

Langs Låningsvejen har tidevandet de seneste årtier aflejret sand og ler i så 
store mængder, at der efterhånden er skabt en næsten sammenhængende 
landbræmme mellem Mandø og fastlandet. Foran havdiget på Mandø har 
dette samspil skabt en særlig bred og naturlig strandeng mod syd. Kigger vi 
mod nord, møder det modsatte syn os: En sandbanke, der som en vandreklit, 
er ved at bevæge sig ind over strandengen. En særlig oplevelse kan man få 
på Koresand, hvor det evigt fygende sand søger sammen i lave klitter, men 
igen spredes for alle vinde ved næste stormflod. En kamp, der foregår år ud 
og år ind.
  
OPLEV MANGFOLDIGHEDEN

 Mandøs strandenge rummer et væld af forskellige salttålende plante-
arter, som særlig i sensommeren viser sig fra deres smukkeste side – ikke 
mindst det lyserøde flor af tætblomstret hindebæger er betagende.
Øen er også et de steder i Vadehavet, som huser flest arter af både træk- 
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og ynglefugle – og endda nogle af de mest sjældne, bl.a. dværgterne og 
hvidbrystet præstekrave. Tillige er Mandø også vært for nogle af de største 
bestande af bramgæs i Danmark.

OPLEV OVERFLODEN 
 På vaderne syd for Ebbevejen afslører banker af blåmuslinger og stille-

havsøsters, og ikke mindst sandormenes ”kransekager”, at her er vækst. Lige 
meget hvor i havbunden, man stikker fingrene ned, er der ”bid”. Indtrykket af 
overdådighed fuldbyrdes, når man krydser de lave vandfyldte render: Rejer 
og småfisk flygter i hobevis. 
Overalt myldrer det af liv, og turen viser tydeligt, hvorfor Vadehavet er 
blandt de mest produktive havområder i verden. 

OPLEV BESKYTTELSEN
 Hele Verdensarv Vadehavet er også nationalpark, hvor der er forskellige 

grader af beskyttelse og benyttelse. De indhegnede områder langs Lånings-
vejen er fx udelukkende forbeholdt alt andet levende end mennesker. Det 
gælder også for et område på det sydlige Koresand, hvilket de hundredvis 
af sæler kvitterer for. Desuden har der i mange år været indført forskellige 
reguleringer af jagt, både på land og til vands, ligesom rejefiskeriet er hen-
vist til den ydre del af Vadehavet. Det tidligere så omfattende fiskeri efter 
blåmuslinger har de seneste år været forbeholdt fugls føde.
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Vadehavet på Fanø

Hvor kan jeg opleve verdensarven?

OPLEV LANDSKABET 
 Den ti minutter lange færgefart mellem Esbjerg og Fanø synes som en 

rejse mellem to tidsaldre, og samtidig en behagelig mental omstilling til de 
store oplevelser, som Fanø og dens omgivelser er så rig på. 
Vind og vejr har med en heldig hånd strøget høje udkigspunkter ud på øen: 
fx Kikkebjerg i nord, Pælebjerg midt på og Mosedal Bjerg i syd. Fra disse ”tin-
der” kan man opleve verdensarven og nationalparkens mosaik af landskaber 
i ”widescreen”. Helt mod vest udfolder Vesterhavet og sandstranden sig, som 
i begge ender fortsætter i vidtstrakte sandbanker. Inde i Vadehavet, ud for 
Sønderho, er disse banker efterhånden vokset op til nye øer med fast plan-
tedække, i læ af gamle Fanø. Sandbanker og øer er omgivet af vadeflader, så 
langt øjet rækker, og af pulserende tidevandsrender i snart sagt alle bredder 
og dybder. Langs østkysten ligger udstrakte strandsumpe, som efterhånden 
går over i enge, både salte og ferske. Der afløses de af øens dominerende 
landskab: de mangefarvede klitheder og plantagernes (stedse-)grønne mar-
kering af 1800-tallets indsats for at dæmpe de vandrende klitter.    

OPLEV DYNAMIKKEN
 Fanøs kyster er i evig forandring. Sandfygning er hverdagskost ude 

vestpå, og den går jævnligt over i sandstorm. På Søren Jessens Sand tilbydes 
den særprægede oplevelse af ørken og Vesterhav i forening. Stående herude 
tæt ved Grådyb, kan man få en fornemmelse af de ufattelige mængder af 
vand, der hver dag strømmer ind og ud ad Vadehavet.
Fanøs sydspids, kaldet Hønen, er også et stormomsust hjørne. Efter en pe-
riode med tilvækst af klitter og marsk i første halvdel af 1900-tallet, er det 
de seneste årtier gået den modsatte vej. Dette skyldes især de seneste store 
stormfloder, der har sat sine kraftige aftryk, når de for en stund sætter land 
under vand. 
     
OPLEV MANGFOLDIGHEDEN

 Fanøs store variation af naturtyper, til lands og til vands, giver også 
gode muligheder for at opleve stor mangfoldighed. Fra Hønen kan man i 

Hvem kan vise mig Verdensarv Vadehavet?

LOKALE GUIDER OG BESØGSSTEDER
 Strandskaden

Dagmarsvej 10, 6720 Fanø, tlf. 30 20 25 43, www.strandskaden.dk
 FanøNatur

Kallesbjergvej 18F, 6720 Fanø, tlf. 28 57 07 61, www.fanonatur.dk
 Fanø Sport & Event

Toldbodvej 1, 6720 Fanø, tlf. 28 22 20 74, www.fanosportevent.dk
 Naturstyrelsen Blåvandshuk

Aaholtvej 1, 6840 Oksbøl, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk
 Fiskeri- og Søfartsmuseet

Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 12 20 00, www.fimus.dk

… ANDRE GUIDER OG BESØGSSTEDER
 Blåvand Naturcenter

Fyrvej 81, 6857 Blåvand, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk
 Naturguiden

Lærkevej 9, 6840 Oksbøl, tlf. 75 27 19 15, www.naturguiden.info
 NaturKulturVarde

Roustvej 111, 6800 Varde, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk
 Myrthue

Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 16 81 00, www. myrthue.esbjergkommune.dk
 Mandø Kro & Traktorbusser

Mandøbyvej 26, 6760 Ribe, tlf. 20 70 96 09, www.mandoekro.dk
 Mandøbussen

Råhedevej 26, 6760 Ribe, tlf. 75 44 51 07, www.mandoebussen.dk
 Mandø Event

Vestervej 16, Mandø, 6760 Ribe, tlf. 23 25 53 75, www.mandoevent.dk
 Vadehavscentret

Okholmvej 5, 6760 Ribe, tlf. 75 44 61 61, www.vadehavscentret.dk
 Naturstyrelsen Vadehavet

Skovridervej 3, Arnum, 6510 Gram, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk
 Tønnisgaard Naturcenter

Havnebyvej 30, 6792 Rømø, tlf. 74 75 52 57, www.tonnisgaard.dk
 Vadehavssmedjen

Bunti 18, Ballum, 6261 Bredebro, tlf. 21 47 92 68, www.vadehavssmedjen.dk
 Tønder Egnens Guider

Dravedvej 6 B, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 42 45, www.teg-guide.dk

VERDENSARV VADEHAVET
OPLEV VADEHAVET PÅ FANØ

VERDENSARVEN I UNDERVISNINGEN
 Mit Vadehav 

Nationalpark Vadehavets undervisningsportal for børnehave og skole. Mere 
end 150 opgaver og undervisningsforløb tilpasset mål og læreplaner for bør-
nehaver, børnehaveklasser og 1. til 10. klasse. Materialet udvikles løbende af 
formidlingsinstitutionerne i Vadehavets Formidlerforum.
www.mitvadehav.dk

træktiden se nogle af Vadehavets største koncentrationer af fugle; islandske 
ryler, hvidklirer, storspover, strandhjejler og strandskader. Også knortegæs-
sene flyver talrigt forbi, både de mørkbuede og lysbuede. Andre mere stedfa-
ste og sjældne arter findes også på Fanø. I den kalkrige del af klitnaturen, kan 
man træffe orkidearter som sumphullæbe og hjertelæbe, og i klithedens fug-
tige lavninger klokkelyng og klokke-ensian, som er vært for ensian-blåfuglen.

OPLEV OVERFLODEN 
 Det rige fugleliv skyldes først og fremmest vadernes fantastiske rig-

dom af smådyr, som serveres for fuglene ved hvert lavvande. Også de flere 
hundrede sæler ude på Galgerevet er udtryk for Vadehavets og Vesterhavets 
overflod af føde. Ta’ på tur herud med en lokal naturguide og få en ufor-
glemmelig oplevelse.

OPLEV BESKYTTELSEN
 Hele verdensarven er også nationalpark, hvor der er forskellige grader 

af beskyttelse og benyttelse. Bl.a. skal naturen på de to nye øer, Trinden og 
Keldsand, have fred hele året.
Også beskyttelsen af Fanøs natur fortæller, at øen er værdifuld. Omkring 25 
procent af den er fredet, men det betyder kun i få tilfælde, at man ikke må 
færdes der. 

TURISTINFORMATION
 Blåvand Turistbureau

Blåvandvej 25, 6857 Blåvand, tlf. 75 27 18 00, www.visitwestdenmark.dk
 Blåvandshuk Fyr Turistinformation

Fyrvej 106, 6857 Blåvand, tlf. 75 27 54 11, www.visitwestdenmark.dk
 Varde Turistinformation

Otto Frellos Plads 1, 6800 Varde, tlf. 75 22 32 22, www.visitwestdenmark.dk 
 Visit Fanø

Skolevej 5, 6720 Fanø, tlf. 70 26 42 00, www.visitfanoe.dk
 Visit Esbjerg

Skolegade 33, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 55 99, www.visitesbjerg.dk
 Visit Ribe

Torvet 3, 6760 Ribe, tlf. 75 42 15 00, www.visitribe.dk
 Visit Rømø og Tønder

Nr. Frankel 1, 6792 Rømø, tlf. 74 75 51 30, www.romo.dk
 Tønder Velkomstcenter

Storegade 2-4, 6270 Tønder, tlf. 74 75 51 30, www.romo.dk

 Sort Safari
Slotsgaden 22, 6270 Tønder, tlf. 73 72 64 00, www.sortsafari.dk

 Marskguiden
Nørremølle 10, 6280 Højer, tlf. 21 27 03 41, www.marskguiden.dk

 Scanoropa Bus
Torvet 1, 6280 Højer, tlf. 24 25 09 89, www.scanoropa-bus.dk

 Højer Mølle
Møllegade 13, 6280 Højer, tlf. 74 78 29 11 , www.museum-sonderjylland.dk

 Vidåslusen
Slusevej 10, 6280 Højer

FANØ

Højer

Det Fremskudte Dige

Højer SluseVidåslusen
Margrethe-Kog

Saltvandssøen

VORES VERDENSARV 
VADEHAVET

Gå på opdagelse i 
Vadehavet i 
Tøndermarsken

Hvor kan jeg opleve verdensarven?

OPLEV LANDSKABET
 Som det eneste sted i Vadehavet går verdensarven ind bag Det Frem-

skudte Dige ved Højer. Bag diget ligger Margrethe-Kog, som opstod i 1982. 
Margrethe-Kog er delt i to: opdyrket landbrugsland nord for Vidåens sidste 
stræk ud mod Højer Sluse og syd for Vidåen, som markerer grænsen til ver-
densarven. Her får man oplevelsen af et grønt marsklandskab under afgræs-
ning, der gennemskæres af vandfyldte kanaler og grøfter, ferske søer og en 
saltvandssø. Et indrammet landskab, der næsten flyder på vand. 

OPLEV DYNAMIKKEN
 I modsætning til alle tidligere inddigninger besluttede man at prøve at 

genskabe noget af Vadehavets dynamik i det nu inddigede land. Så siden 
1984 er der pumpet frisk saltvand ind bag Det Fremskudte Dige, hvor der 
tidligere var vadehav. Herved skabte man den største kunstige saltvandssø 
i Europa. 
En mere dramatisk oplevelse af Vadehavets kræfter og påvirkning af land-
skabet bag diget opleves især, når stormfloderne banker på. Så fyldes alle 
kanaler, grøfter, vandhuller i Margrethe-Kog – også i Saltvandssøen – med 
”bagvand” fra Vidåen. Det er ferskvand, som har banet sig vej helt fra den 
østjyske højderyg, og som for en stund må vente på at strømme ud i Vade-
havet, indtil sluserne igen kan åbnes.

OPLEV MANGFOLDIGHEDEN
 Etableringen af Saltvandssøen har været nøglen til, at Margrethe-Kog 

i dag er blandt Danmarks vigtigste fugleområder. Her kan man se impone-
rende fugleflokke året rundt. Forår og efterår gæster titusinder af forskellige 
vadefugle Saltvandssøen ved højvande i Vadehavet. Bl.a. lægger mere end 
50.000 islandske ryler vejen forbi. Det er mere end 1 % af dem alle i hele 
verden. Også sjældnere arter som hvidbrystet præstekrave, odinshane og 
brushane optræder her. Mange arter af andefugle er her også: spidsænder, 
krikænder, pibeænder og gravænder, for blot at nævne nogle. Den mest iøj-
nefaldende art er bramgåsen, som efterhånden kan konkurrere med stærene 

Hvem kan vise mig Verdensarv Vadehavet?

LOKALE GUIDER OG BESØGSSTEDER
 Tønder Egnens Guider

Dravedvej 6 B, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 42 45, www.teg-guide.dk
 Sort Safari

Slotsgaden 22, 6270 Tønder, tlf. 73 72 64 00, www.sortsafari.dk
 Marskguiden

Nørremølle 10, 6280 Højer, tlf. 21 27 03 41, www.marskguiden.dk
 Scanoropa Bus

Torvet 1, 6280 Højer, tlf. 24 25 09 89, www.scanoropa-bus.dk
 Højer Mølle

Møllegade 13, 6280 Højer, tlf. 74 78 29 11 , www.museum-sonderjylland.dk
 Vidåslusen

Slusevej 10, 6280 Højer

… ANDRE GUIDER OG BESØGSSTEDER
 Blåvand Naturcenter

Fyrvej 81, 6857 Blåvand, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk
 Naturguiden

Lærkevej 9, 6840 Oksbøl, tlf. 75 27 19 15, www.naturguiden.info
 Naturstyrelsen Blåvandshuk

Aaholtvej 1, 6840 Oksbøl, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk
 NaturKulturVarde

Roustvej 111, 6800 Varde, tlf. 75 22 22 50, www.naturkulturvarde.dk
 Myrthue

Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 16 81 00, www. myrthue.esbjergkommune.dk
 Strandskaden

Dagmarsvej 10, 6720 Fanø, tlf. 30 20 25 43, www.strandskaden.dk
 FanøNatur

Kallesbjergvej 18F, 6720 Fanø, tlf. 28 57 07 61, www.fanonatur.dk
 Fanø Sport & Event

Toldbodvej 1, 6720 Fanø, tlf. 28 22 20 74, www.fanosportevent.dk
 Fiskeri- og Søfartsmuseet

Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V, tlf. 76 12 20 00, www.fimus.dk
 Mandø Kro & Traktorbusser

Mandøbyvej 26, 6760 Ribe, tlf. 20 70 96 09, www.mandoekro.dk
 Mandøbussen

Råhedevej 26, 6760 Ribe, tlf. 75 44 51 07, www.mandoebussen.dk

VERDENSARV VADEHAVET
OPLEV VADEHAVET I TØNDERMARSKEN

VERDENSARVEN I UNDERVISNINGEN
 Mit Vadehav 

Nationalpark Vadehavets undervisningsportal for børnehave og skole. Mere 
end 150 opgaver og undervisningsforløb tilpasset mål og læreplaner for bør-
nehaver, børnehaveklasser og 1. til 10. klasse. Materialet udvikles løbende af 
formidlingsinstitutionerne i Vadehavets Formidlerforum.
www.mitvadehav.dk

længere inde i Tøndermarsken om at ”flyve solen sort”. De kan tælles i titu-
sinder på en enkelt dag. 
Og med lidt held kan man se vandrefalken styrtdykke for at slå kløerne i 
en strandhjejle eller krikand. Bliv heller ikke overrasket over at se havørnen 
overvåge dette fugle-eldorado. 

OPLEV OVERDÅDIGHEDEN 
 Sort Sol er nok den mest overdådige naturoplevelse i Danmark. Hvis 

man har oplevet mere end en million stære opføre deres fascinerende fug-
leballet ved solnedgang længere inde i Tøndermarsken, så ved man, hvorfor 
begrebet er opstået. Det er ganske enkelt en fantastisk oplevelse, og et tilbud 
”der skal ses”. Problemet er blot, at sceneriet hele tiden flytter sig, fordi stæ-
rene flytter deres overnatningssted – fra én rørskov til en anden. Derfor er 
det klogt at deltage i de ture, som tilbydes af lokale naturguider.   

OPLEV BESKYTTELSEN
 Margrethe-Kog syd for Vidåen og Vadehavet foran Det Fremskudte Dige 

er forbeholdt naturen, og der er et generelt adgangsforbud. Man kan dog 
følge med fra det gamle havdige eller på den fire kilometer lange strækning 
af vejen bag Det Fremskudte Dige, uden for fuglenes yngle- og rastetider, og 
få fint indblik i et af verdensarvens helt enestående naturområder. 

TURISTINFORMATION
 Blåvand Turistbureau

Blåvandvej 25, 6857 Blåvand, tlf. 75 27 18 00, www.visitwestdenmark.dk
 Blåvandshuk Fyr Turistinformation

Fyrvej 106, 6857 Blåvand, tlf. 75 27 54 11, www.visitwestdenmark.dk
 Varde Turistinformation

Otto Frellos Plads 1, 6800 Varde, tlf. 75 22 32 22, www.visitwestdenmark.dk 
 Visit Fanø

Skolevej 5, 6720 Fanø, tlf. 70 26 42 00, www.visitfanoe.dk
 Visit Esbjerg

Skolegade 33, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 55 99, www.visitesbjerg.dk
 Visit Ribe

Torvet 3, 6760 Ribe, tlf. 75 42 15 00, www.visitribe.dk
 Visit Rømø og Tønder

Nr. Frankel 1, 6792 Rømø, tlf. 74 75 51 30, www.romo.dk
 Tønder Velkomstcenter

Storegade 2-4, 6270 Tønder, tlf. 74 75 51 30, www.romo.dk

 Mandø Event
Vestervej 16, Mandø, 6760 Ribe, tlf. 23 25 53 75, www.mandoevent.dk

 Vadehavscentret
Okholmvej 5, 6760 Ribe, tlf. 75 44 61 61, www.vadehavscentret.dk

 Naturstyrelsen Vadehavet
Skovridervej 3, Arnum, 6510 Gram, tlf. 72 54 30 00, www.naturstyrelsen.dk

 Tønnisgaard Naturcenter
Havnebyvej 30, 6792 Rømø, tlf. 74 75 52 57, www.tonnisgaard.dk

 Vadehavssmedjen
Bunti 18, Ballum, 6261 Bredebro, tlf. 21 47 92 68, www.vadehavssmedjen.dk

RØMØ

SILD

Lokale verdensarvsfoldere for det tyske og 
hollandske område er også til rådighed.

Tilbage Næste
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TYSK 
HEL SIDE 
210 x 297mm

TYSK 
HALV SIDE 
210 x 148.5mm

TYSK 
KVART SIDE 
105 x 148.5mm

HOLLANDSK 
HEL SIDE 
210 x 297mm

DANSK 
HEL SIDE 
210 x 297mm

HOLLANDSK 
HALV SIDE 
210 x 148.5mm

DANSK 
HALV SIDE 
210 x 148.5mm

HOLLANDSK 
KVART SIDE 
105 x 148.5mm

DANSK 
KVART SIDE 
105 x 148.5mm

Annonce
Vores Verdensarv Vadehavet
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VORES
VERDENSARV

Oplev et af naturens vidundere og bidrag til at bevare det 
www.vadehavet-verdensarv.dk
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Oplev et af naturens vidundere og bidrag til at bevare det 
www.vadehavet-verdensarv.dk
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Video
Velkommen til Vadehavet
Længde 2:56 minutter

Et kort klip, der introducerer Verdensarv Vadehavet

.................................................................................................................................................................................................
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Online banner
Digital, animeret

TYSK 300 x 250

TYSK 243 x 60

TYSK 728 x 90

HOLLANDSK 300 x 250

HOLLANDSK 243 x 60

HOLLANDSK 728 x 90

ENGELSK 300 x 250

ENGELSK 243 x 60

ENGELSK 728 x 90

DANSK 300 x 250

DANSK 243 x 60

DANSK 728 x 90
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300 x 250

243 x 60

728 x 90

MENU



Verdensarvsudstilling
Udstillingen kan lånes gratis hos Det 
Fælles Vadehavssekretariat (CWSS) 
eller på de lokale kontorer.

8 fl eksible paneler 
Hvert panel: 75 x 225cm
Størrelse i alt: 600 x 225cm

................................................................................................................................................................................................

Verdensarvsudstilling
Udstillingen kan lånes gratis hos Det 
Fælles Vadehavssekretariat (CWSS) 
eller på de lokale kontorer.

Hvert panel: 75 x 225cm
Størrelse i alt: 600 x 225cm

................................................................................................................................................................................................

Hvert panel: 75 x 225cm
Størrelse i alt: 600 x 225cm

BESTILLINGSFORMULAR
........................................

........................................
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Informationsmodul

Aluminium 

Landespecifi kke/regionsspecifi kke versioner 

Versioner til indendørs og udendørs brug.

Skræddersyet interaktiv del for børn, 
diverse spil er til rådighed

225 x 80 x 80cm

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BESTILLINGSFORMULAR
........................................

........................................
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Flag
Digitalt tryk
Full Color (FC) hos White Funds
Poly-Gloss Digital,
115 g/m2 polyester: 95% trykt
Vaskbar og vandafvisende
Fæstnes på alle kanter med klips

Størrelser:
1) 150 x 400cm
2) 80 x 200cm
3) 45 x 20cm 

..................................................................................................................................................................................................

150cm

400cm

200cm

80cm

20cm

45cm

1 2

3

MENU

BESTILLINGSFORMULAR
........................................

........................................



Branding
budskaber
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Brochurer, foldere, hjemmesider og 
magasiner for besøgende beskriver 
Verdensarv Vadehavet og oplevelsen 
af at besøge området. 

Hvad enten du sælger produkter 
eller formidler information, er der 
ofte behov for at skabe nogle 
rammer for det budskab, du ønsker 
at formidle i en større kontekst.

Ét Vadehav, 
En unik verdensarv

Enestående i sin mangfoldighed.
En unik naturlig dynamik.

Uforglemmelige oplevelser for alle.
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Brand statement

Her kan du fi nde tekstmateriale 
om Verdensarv Vadehavet, som du 
kan bruge i din egen formidling.

KORT VERSION (160 ORD) 

MELLEMLANG VERSION (300 ORD)

LANG VERSION (500 ORD)

Et Vadehav - en unik verdensarv

Vadehavet er verdens største 
ubrudte tidevandsområde, 
hvor naturlige processer 
løber uforstyrret langs 
Danmarks,Tysklands og Hollands 
kyster.

Vadehavet blev i 2009 optaget 
på UNESCO's Verdensarvsliste 
som anerkendelse for områdets 
enestående globale geologiske og 
økologiske værdier. Udpegningen 
blev udvidet i 2014. Intet 
andet sted i verden fi ndes et 
så forskelligartet og dynamisk 
landskab med talrige levesteder, 
som kontinuerligt formes af vinden 
og tidevandet.

Verdens biodiversitet er afhængig 
af Vadehavet. Vadehavet har mere 
end 10.000 plante- og dyrearter, 
der løbende tilpasser sig områdets 
konstante udvikling. Desuden 
tiltrækker den ekstraordinære 
biomasseproduktion hvert år 
10-12 millioner trækfugle, som 
mellemlander i området.

For at sikre Vadehavets bevarelse 
har Danmark, Tyskland og Holland  
samarbejdet i mere end 30 år for 
at bevare dette unikke område. 
Herved anerkender de deres 
ansvar for at beskytte dette 
uerstattelige økosystem og for at 
bevare det til fordel for nutidige 
såvel som fremtidige generationer.

 

Overordnet branding statement 
Kort version (160 ord)

.................................................................................................................................................................................................

......................................................

......................................................
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• UNESCO Verdensarvsområde siden 2009. 
Udvidet i 2014.

• Vadehavet er verdens største, ubrudte 
tidevandsområde med en uforstyrret 
naturlig dynamik.

• Området er blevet formet af tidevand, vind og 
sand i mere end 10.000 år, og bliver det stadig 
den dag i dag.

• Området strækker sig over 500 km af den dansk-
tysk-hollandske  kystlinje ved Nordsøen og dækker 
et område på 11.500 hektarer.

• Det er levested for 10.000 plante- og dyrearter.

• Vadehavet er en vigtig spiller i det globale økosystem. 
Hvert år mellemlander 10-12 millioner trækfugle på 
deres vej til yngleområder.

• Uerstattelig for den globale biodiversitet.

• Godt beskyttet som naturreservat og nationalparker.

• Ét økosystem, der er blevet forvaltet af de tre lande, 
Danmark, Tyskland og Holland, i mere end 30 år.

Hovedpunkter

.................................................................................
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Fakta-ark

2.000 g
pr m2

Der er 2000 g biomasse pr m2 
i muslingebanker sammenlignet 
med ca. 65 g pr m2 på 
tidevandsområderne. Muslinger 
er den væsentligste fødekilde for 
de fl este fugle og fi sk.

26.000 
sæler

I sommeren 2013 talte man 
26.000 spættede sæler på 
Vadehavets sandbanker. Det er 
det største antal siden man i 
1975 begyndte at tælle antallet af 
spættede sæler i Vadehavet. Den 
samlede bestand skønnes at tælle 
næsten 50.000 spættede sæler.

2 
nye øer

To nye øer, Kachelotplate 
(170 hektarer) i nærheden af 
Nedersaksen i retning mod 
Memmert og Juist (14 hektarer) 
ved Norderoogsand i Slesvig-
Holsten, er dannet som resultat 
af voksende sandbanker. Disse 
sandbanker er blevet så store, 
at de ikke længere bliver 
oversvømmet ved  højvande 
og derfor er der opstået 
plantevækst. Andre steder er 
sandbanker er forsvundet - 
dette illustrerer områdets 
naturlige dynamik.

43 
mennesker

Øen Neuwerk, som er del 
af Hamborgs nationalpark 
i Vadehavet, er det eneste 
beboede område i Verdensarv 
Vadehavet, og øen bebos af bare 
43 mennesker.

Vadehavet udgør verdens største, 
ubrudte tidevandsområde med 
en uforstyrret naturlig dynamik i 
det meste af området. Her fi ndes 
ca. 11.000 km2 nationalparker 
og fredede områder, som udgør 
verdensarvsområdet. 

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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14.700 
km²
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50 
centre

Langs den dansk-tysk-hollandske 
kystlinje samt på øerne fi ndes 
50 besøgscentre, der tilbyder 
oplevelser i Vadehavet, guidede 
ture og undervisningsaktiviteter 
for alle besøgende i alle aldre.

2.300 
arter

Strandenge er et hot spot for fl ora, 
fauna og biodiversitet i Vadehavet. 
De er beboet af et enestående 
væld af insekter og edderkopper, 
der alle er afhængige af den 
særlige vegetation i strandengen.

3,7 
millioner

Der bor omkring 3.75 millioner 
mennesker på fastlandet ved 
Vadehavet. På øerne bor 
yderligere 75.000 mennesker.

10 
millioner

Verdensarv Vadehavet tiltrækker 
10 millioner besøgende, ca. 50 
millioner overnattende gæster og 
30-40 millioner dagsbesøgende 
hvert år.

8.000 
år

Vadehavet har udviklet sig de 
seneste 8.000 år siden slutningen 
af det sidste istid, og det gør 
Vadehavet til et meget ungt 
økosystem i geomorfologisk og 
udviklingsmæssig forstand.

 Fakta-ark

............................................................................ ............................................................................
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140 
arter

Mange af fi skearterne i 
Vadehavet er fi sk, der er på 
besøg fra Nordsøen. Andre fi sk 
passerer igennem Vadehavet 
i deres vandring fra havet til 
fl oder og åer, og andre igen 
bruger området som et vigtigt 
yngleområde i Nordsøen og 
bliver i Vadehavet, når de er fuldt 
udvoksede. Ca. 20 fi skearter lever 
i Vadehavet og forlader måske 
kun tidevandsområdet under 
særligt kolde vintre.

10.000 
arter

Med mere end 10.000 fundne 
arter har Vadehavet en meget 
stor mangfoldighed af fauna 
sammenlignet med andre kystnære 
vådområder. Den store mængde 
føde og de få forstyrrelser er 
afgørende faktorer i forhold til 
vandrende arters overlevelse. 
Verdens biodiversitet er afhængig 
af Vadehavet.

6 
millioner

Vadehavet er et af de vigtigste 
områder for trækfugle i verden. 
Op mod 6 millioner trækfugle 
kan opholde sig i Vadehavet på en 
og samme tid, og i gennemsnit 
passerer 10-12 millioner fugle 
igennem Vadehavet hvert efterår 
og forår.

469.000 
par

En optælling af 31 
ynglefuglearter fandt at der 
var 469.000 ynglende par. 
Det indikerer, at der fi ndes en 
stor mængde føde og gode 
muligheder for ynglende fugle i 
området. Vadehavet er ynglested 
for mere end 25% af den 
nordvesteuropæiske bestand af 
seks forskellige arter.

............................................................................

............................................................................

.......... ..........

..........

..........

Fakta-ark
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Fotobibliotek
Fotografi erne i fotobiblioteket 
kan anvendes til markedsføring af 
Verdensarv Vadehavet (i forhold til 
medier og turisme må billederne 
kun anvendes i sammenhæng med 
Verdensarv Vadehavet).

................................................................................................................................................................................................

KLIK PÅ FOTO FOR DOWNLOAD

.............................................

.............................................
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Brug af logo
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Brug af logo
 

Verdensarv Vadehavets logo er registreret 
som varemærke og designet med henblik på at 
formidle området ensartet og som en samlet 
enhed på tværs af landegrænser. Logoet bruges 
til ikke-kommercielle oplysningsaktiviteter og til 
opmærksomhedsskabende aktiviteter, som ikke er 
direkte forbundet med kommercielle produkter 
(f.eks. generel information om verdensarv). Logoet 
bruges dog også til kommercielle formål, hvis der er 
indgået en licens- og merchandisingaftaler.

Det er vigtigt, at logoet bruges korrekt og ensartet, og grafi kken 
må derfor på ingen måde ændres. Undlad venligst at ændre 
eller forvrænge noget på logoet. Enhver brug og/eller visning af 
logoet (kommercielt eller ikke-kommercielt) skal først forevises 
til Naturstyrelsen Vadehavet . En forhåndsgodkendelse fra 
Naturstyrelsen Vadehavet er påkrævet hver gang logoet skal 
bruges og/eller vises. Naturstyrelsen Vadehavet skal modtage et 
antal eksemplarer af alle produkter og/eller publikationer, der 
gør brug af logoet (og/eller 'in-side logo' som beskrevet 
nedenfor) uden beregning efter off entliggørelse/lancering 
på markedet af produktet.

Er du interesseret i at anvende og vise logoet i kommerciel 
eller ikke-kommerciel/redaktionel sammenhæng, bedes du 
kontakte:

Common Wadden Sea Secretariat 
Virchowstrasse 1
D-26382 Wilhelmshaven

Telephone: + 49 (0) 4421 9108 0
info@waddensea-secretariat.org

LOGO GUIDELINES

...............................................

...............................................
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Kommerciel brug - varemærkelicensaftale

Brug af Verdensarv Vadehavets logo til alle kommercielle 
formål kræver en licensaftale og betaling af royalties. Ønsker 
du at bruge logoet for at markedsføre dine produkter 
og/eller tjenesteydelser, bedes du kontakte CWSS Det 
Fælles Vadehavssekretariat i Wilhelmshaven for yderligere 
oplysninger og betingelser.

Ikke-kommerciel brug 

Redaktionelt indhold
I forhold til ikke-kommercielt brug kan logoet udelukkende 
benyttes i redaktionel sammenhæng (i en artikel, kalender, 
fotoserie m.v.) for at vise støtte til og informere om Verdensarv 
Vadehavet.

Dette kunne typisk være: 

• i en avis- eller bladartikel om Verdensarv Vadehavet.

• i tekst eller et bogafsnit om Verdensarv Vadehavet (men 
ikke for at promovere selve teksten, bogen eller andre 
produkter eller tjenesteydelser).

• i en blog eller på et website med et beskrivende formål. 

• i en ikke-kommerciel præsentation af Verdensarv 
Vadehavet.

De følgende minimumskrav skal alle være opfyldt for at kunne 
anvende logoet i en publikation:

• KONTEKST: Oplysninger om Verdensarv Vadehavet og 
dets værdier 

• TILLÆG: Henvisning til offi  ciel hjemmeside 
(http://vadehavet-verdensarv.dk/)

• IKKE-KOMMERCIEL: Ikke relateret til eller i forhold til 
specifi kke kommercielle produkter/tilbud/forretning

Ikke-kommerciel brug af logoet af en interessent, eller brug 
af logoet som led i en ikke-kommerciel formidling er generelt 
ikke underlagt krav om betaling af royalties.

In-side logo

'In-side logo' anvendes i en enhver form 
for ikke-kommercielt, trykt materiale 
fra turistorganisationer, hoteller, øko-
vejledninger, nationalparker, turistinformation 
m.v. for at markedsføre, at pågældende 
publikation har at gøre med Verdensarv 

Vadehavet. 'In-side logo' må kun placeres på titlen/forsiden 
af det trykte materiale og skal tydeliggøre for kunden, at 
produktet ikke er fra det Trilaterale Vadehavssamarbejde, men 
at indholdet af publikationen er godkendt heraf.

Med information           om
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Branding 
merchandise
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Notesblok
Hardcover 

240 sider

A5 (148 x210mm)

..........................................................................................Branding merchandise 
For første gang nogensinde kan du købe branding 
merchandise om Verdensarv Vadehavet til videresalg og 
dermed bruge brandet aktivt.

Branding merchandise er en rigtig god måde at sprede 
budskabet og opfordre til dialog om Verdensarv Vadehavet. 
Derudover kan man bruge merchandiseprodukterne til 
gaver. Hver gang du køber branding merchandise, støtter du 
arbejdet med at beskytte og bevare Vadehavet.
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Postkort
Sæt af 10 stk.
På bagsiden: Verdensarv 
Vadehavet logo
235 x 100 mm

................................................................................................................................................................................................

BESTILLINGSFORMULAR
.............................................

.............................................
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3D-postkort
Viser animation af tidevand 

Bagside: Verdensarv Vadehavet 
logo

210x148 mm

...............................................................................................................................................................................................

Klistermærker
Verdensarv Vadehavet logo på 
blå baggrund

100 x 50 mm oval

...............................................................................................................................................................................................
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BESTILLINGSFORMULAR
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Pin
Stål Sølvfarvet 

Verdensarv Vadehavet logo 
på hvid baggrund

Tykkelse: 0,8 mm

Lås: Butterfl y lukning

Krus
Porcelæn

Verdensarv Vadehavet 
Verdensarv Vadehavet logo 
på hvid baggrund

300ml

Højde: 95mm

.......................................................................................... ..........................................................................................
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Generelle oplysninger
Common Wadden Sea Secretariat
Virchowstrasse 1, 
D-26382 Wilhelmshaven, Tyskland

Tlf.: +49 4421 9108 
Email: info@waddensea-worldheritage.com

Danmark
Naturstyrelsen Vadehavet
Skovridervej 3, 6510 Gram
Tlf,: +45 21 21 55 19
Email: anhma@nst.dk

Tyskland
Nedersaksen: 
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
Virchowstr. 1
26382 Wilhelmshaven, Tyskland
Tlf: +49 4421 9110
Email: poststelle@nlpv-wattenmeer.niedersachsen.de

Hamborg: 
Nationalpark-Verwaltung Hamburgisches Wattenmeer
Nationalpark-Station Neuwerk
Turmwurt
27499 Insel Neuwerk, Tyskland
Tlf: +49 4721 69271 
Email: np-station@wattenmeer-hamburg.de

Schleswig-Holstein:  
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und 
Meeresschutz Schleswig-Holstein
Nationalparkverwaltung
Schlossgarten 1
25832 Tönning, Tyskland
Tlf: +49 4861 61635 
Email: Christiane.Gaetje@lkn.landsh.de

 

Holland
Sjon de Haan 
Aanjager Waddenzee Werelderfgoed, 
Huis voor de Wadden, 
Ruiterskwartier 121 A, 8911 BS Leeuwarden
Holland
Tlf.: +31 619 712 309
Email: sdehaan@waddenzee.nl  

............................................................................................. ............................................................................

............................................................

............................................................

Kontakt os
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www.waddensea-worldheritage.org

Udgivet af
Common Wadden Sea Secretariat
Virchowstrasse 1, D-26382 Wilhelmshaven, Tyskland

info@waddensea-secretariat.org
www.waddensea-secretariat.org

Redigering og koordinering
Dr. Harald Marencic og Anja Domnick

Oversættelse
Naturstyrelsen Vadehavet

Grafi sk design
Creative Concern

Trykt
Juni 2015

Ét Vadehav, 
En unik verdensarv
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