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DET VIL VI MED
NATIONALPARK
VADEHAVET

UDFO
UDFORSK
En stor historie kort fortalt
Historien om Vadehavet handler om liv og pladsen til at leve det.
Målestokken bruger store tal: Titusinder af år. Millioner af fugle.
Milliarder af liter vand. Det handler om tiden lige nu og de næste
titusinde år.

Her fortæller vi historien helt kort. Du kan læse, hvad vi vil med
Nationalpark V
 adehavet. Du kan udforske vores drøm, formål,
værdier og indsatser. Du kan se forskellen mellem Nationalpark
Vadehavet som område og de personer, der virker som sekretariat.
Vi beskriver vores strategier og giver eksempler på, hvordan vi vil løse
opgaverne og nå målene.
Men først får du vores kernefortælling. Den beretter om områdets
særlighed. Håber, du kan lide den.
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DEN
VÆRDIFYLDTE
HISTORIE

Når du møder os fra Vadehavet, mærker du med det samme,
at der er en særlig kraft i området. Naturen er nærværende i en
grad, så det på en stormvejrsdag kan virke skræmmende. Kulturen
er stærk. Husene anderledes. Folk er formet af de livsvilkår, som
hersker. Selv når vi danser, er vi noget særligt.
Naturen er smuk. Og barsk. Den er lys. Og mørk. Kontrasterne er
enestående. Som når dagen slutter, og solen dækker kilometer af
våd strand med guld. Samspillet er aldrig ens, men altid til stede.
Mød det i marsken. Mærk tidevandets puls.
Vadehavet er en nøgle til at forstå naturens store linjer. Uundværligt
for verdens trækfugle. Det er et spisekammer. En på alle måder
enorm ressource, hvor vi yder en indsats for dyr og planter. Vi
beskytter verdens naturarv og giver den videre til dine børn.
Nationalpark Vadehavet favner mange interessenter. Vi er ildsjæle
med et fælles mål: at benytte, beskytte og udvikle området med
respekt for fortid, nutid og fremtid. Både helt konkret og fysisk og
ved at samarbejde, dele viden, udvikle uddannelsesaktiviteter og
skabe unikke produkter, du kan købe og smage.
Mød Vadehavet. Brug området med respekt og få oplevelser,
du vil tage til dig - og med dig - videre i dit liv.
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VISION
MISSION
VÆRDIER

VORES VISION sætter målet for vores virke
Visionen er vores drøm. Og når drømmen bliver til virkelighed, er
Nationalpark Vadehavet internationalt kendt som et enestående
marsk-, gest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse.
Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt
samspil mellem natur og mennesker

VORES MISSION beskriver det, vi gør for at nå målet
Helt kort formuleret lyder missionen: Vi dyrker natur- og kulturværdierne
i Vadehavet. Vi arbejder for at bevare, styrke og udvikle naturen,
landskabet, de geologiske værdier og områdets kulturhistorie. Vi styrker
mulighederne for at opleve områdets værdier. Vi støtter op om forskning,
undervisning og formidling. Vi virker til gavn for lokalsamfundet og det
lokale erhvervsliv. Og vi arbejder fokuseret på at udvikle samarbejdet med
Holland og Tyskland om verdensarven.
VORES VÆRDIER handler om måden, vi arbejder på
Vi bygger på samme værdiord, som verdensarvsarbejdet gør: Dedikeret.
Uerstatteligt. Inspirerende. Men vi har præciseret værdierne ved at
spørge ind til, hvad vi gør og oplever, når livet i Vadehavet er bedst:
• Vi

•

•
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brænder for at fortælle om området. Vi lever vores værdier:
Vi er dedikerede til samarbejdet.
Dagligt oplever vi naturen tæt på. Ser fugletrækkene. Mærker
tidevandet. Erkender, at Vadehavet er uerstatteligt.
Og alle vores historier viser, at Vadehavet producerer kerneminder hos
de mennesker, som bruger området. Området inspirerer til et rigere liv.

“ Her kan man strække øjnene ... “
Det var en gang for længe siden. Vi havde været på ferie. Og da
vi kom hjem, stod jeg lidt sammen med min datter og kiggede ud
mod horisonten. Så udbrød hun: Dejligt at være hjemme. Her kan
man strække øjnene.
Svend Tougaard
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UDLEV
Vi har samlet vores indsatser i fem fokusområder
Som nationalpark har vi meget store mål. For at indfri dem skal
der ændres holdninger, skabes alliancer, investeres og flyttes både
samfundspolitiske og fysiske hegnspæle.

Vi ser os som muliggøreren, der kan samle de mange interessenter, der vil
være med til at nå det overordnede mål for Nationalpark Vadehavet. Den
rolle udlever vi ved at:
• formidle viden bredt
• facilitetere udvalgte processer og projekter - og...
• igangsætte og drive prioriterede nøgleprocesser og -projekter
Som drivkraft har vi den størst mulige ressource. Nemlig en drøm, som
samler området, forskere og interessenter. Visionen om at benytte, bevare
og udvikle det uerstattellige Vadehav for fremtiden. Vi realiserer drømmen gennem fem fokusområder. De kommer, hvis du bladrer.
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Vores fundament

Bedre natur

Uddannelse og forskning

Beboerstolthed

Vores kerneopgave

Bedre natur

Kerneopgave: Bæredygtig naturudvikling/genopretning
Vi er aktive i en række projekter, hvor målet er at bevare og udvikle
vores naturområder, de geologiske formationer samt beskytte
sårbare områder. Det er hjerteblodet i opgaven. Arbejdet for bedre
natur er og bliver vores kerneopgave. Projekterne omfatter:
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•

aktiv naturpleje

•

beskyttelse og udvikling af kulturlandskabet

•

beskyttelse af karakteristiske landskaber og geologiske
formationer

•

beskyttelse af særlige naturområder/sårbar natur

Fokusområder

Vadehavsprodukter

Fokus: Nationalparkprodukter
For både at øge kendskabet til Vadehavet og være med til at udvikle det
lokale erhvervsliv yder vi en indsats for at udvikle vadehavsprodukter. Det
gør vi gennem:
•

samarbejde med andre Nationalparker

• udvikling

af partnerskaber med de omgivende samfund og
udvikling af bosætning - konkret samarbejde mellem landmænd,
NGO’er, detailkæder og andre kerneinteressenter

• projekt

græsning - som også er en del af indsatsen for at beskytte
karakteristiske landskaber og geologiske formationer

•
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udvikle nye fødevarer og forædling af disse

Fokusområder

Udvikling af ruter
og fagligt indhold

Fokus: Content og ruteudvikling
Vi ønsker at gøre Vadehavet og verdensarven kendt og vil fremme
en bæredygtig brug af området. Det gør vi med dette fokusområde,
der omfatter indsatser for at:
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•

synliggøre Verdensarven

•

øge det trilaterale samarbejde

•

udvikle friluftsliv-, natur- og kulturoplevelser

•

fremme bæredygtig turisme- og friluftsudvikling - code of conduct

•

øge samarbejdet med andre nationalparker

Fokusområder

Uddannelse og forskning

Fokus: Uddannelse og forskning
For at sikre bedre natur fremmer vi forskningsindsatsen i Vadehavet.
Og for at få nye generationer til at opdage den enorme ressource,
vi har lige uden for kysten, hjælper vi skoler og institutioner til leg
og læring i Vadehavet under overskriften ‘Mit Vadehav’. Indsatserne
omfatter:
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•

styrkelse af naturformidling og kommunikation

•

styrke forskning og uddannelse relateret til Vadehavet

•

vadehavsskibet som sejlende platform for formidling, undervisning
og forskning ude på vaden

•

forskningsdagen og samarbejde med forskere i især Holland
og Tyskland

Fokusområder

Beboerstolthed

Fokus: Beboerstolthed
Den vigtigste ressouce ved en destinationsudvikling er befolkningen i
området. Uden stolthed over området kommer man ingen vegne. Vi
mærker stoltheden hver dag. Den er i området. Vores opgave er at
udvikle den yderligere. Det gør vi gennem projekter som:
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•

Vadehavsfestivalen

•

nationalparkdage

•

ambassadørprogram

•

partnerdage

•

temadage

•

lokale oplæg og foredrag

•

tilskud til lokale arrangementer og aktiviteter, der positivt
understøtter eller formidler områdets natur, kultur mv.

“ Kan nydes hele året ...“
Vadehavet fascinerer hver eneste dag året rundt. Hver dag er
forskellig. Fra forårets friske græs og spæde start. Over sommerens
døsende varme. Til høstens gavmildhed og vinterens barske storme,
hvor du kan blive blæst igennem og mærke naturens kraft.
Foto: Tandrup Naturfoto
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UDSYN
Fra samarbejdspartnere til kommunikationskanaler
Vores partnerskaber er altafgørende for vores succes. Det er gennem det
aktive samarbejde med partnere som kommuner, nationale, regionale
og lokale turisme- og erhvervsaktører, de trilaterale partnere, formidlere,
interesseorganisationer, beboere og andre partnere, at vi sikrer den
nødvendige fremdrift.
Det gælder i projektarbejdet. Og i vores kommunikation.
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Vores stærke samarbejdspartnere

Verdensarven
Turisme- og
erhvervsorganisationer

Kommuner

Interesseorganisationer
Skoler og uddannelsesinstitutioner
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Beboere
Øvrige nationalparker

Medier

Stærke
partnerskaber
Det trilaterale samarbejde
Nationale og
regionale
myndigheder

Øvrige kommunikationskanaler

Events
Publikationer
Nyhedsbrev
og sociale medier

Undervisning
- og forskningsformidling

Annoncer

Hjemmeside

Det politiske
landskab

PR
Skilte,
udstillinger m.v.

Porte til nationalparken
og Verdensarven
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Ansøgninger,
lobbyisme m.v.

Porte til nationalparken og Verdensarven

Varde

Esbjerg
Særlige porte til området
Vadehavshistorien er kompleks. Den favner historie, kultur, natur,
landskaber og landskabernes udvikling. Den rummer også beboernes
kulturhistorie - og meget mere.

Fanø

For at gøre det komplicerede let at gå til, vil vi formidle vadehavshistorien
i en række forskellige snit - eller kapitler, om du vil. Vi kan lægge et
historisk snit, der viser udviklingen fra istid til offshore. Vi kan fortælle om
Vadehavets madkultur og udvikling af samme. Og vi kan lave et kapitel,
hvor vi fx sammenligner Tøndermarsken med Varde Ådal.
Hvert kapitel skal startes fra sin port og trække tråde af ligheder og
forskelligheder ud i området. Dermed inspirerer vi brugerne til at søge
oplevelser på tværs af området. Et par eksempler kunne være:
Den historiske rute
Den kunne starte med istiden fx ved Myrthuegård. Den kan have et
knudepunkt i Ribe VikingeCenter med havnemiljøet og vikingehistorier.
Den kan fortsætte i middelalderbyen Ribe. Gå videre op gennem historien
over Tirpitz og ende med et fremtidsperspektiv i Esbjerg og off-shoreeventyret.
Fugleruten
Fugleruten vil oplagt starte i Vadehavscentret. Stikke af til forskellige
fugleobservationsposter. Og kan gå over Fiskeri- og Søfartsmuseet til
Varde Kommunes kommende oplevelsescenter ved Blåvandshuk

Ribe
Manø

Rømø

List
Tønder

Porte til nationalparken og Verdensarven

En samlet online-indgang til oplevelserne
For at få fuldt udbytte af Vadehavets fascinerende historie kræver det
viden. Man kan stå på toppen af Ribe Domkirke, kigge ud og affærdige
Vadehavet med et: Det er godt nok fladt. Men når man finder ud af,
at der to gange i døgnet strømmer lige så meget vand ud og ind af
Vadehavet, som der er i Kattegat, begynder man at ane de voldsomme
kræfter, der er på spil. Når man opdager, at den biologiske produktion
per kvadratmeter er større i Vadehavet end i regnskoven, bliver man
overrasket. Når man får at vide, at over 12 millioner trækfugle er
afhængige af Vadehavets gavmilde spisekammer, erkender du, at
området er uerstatteligt.
Der skal viden til
Meget af det, der foregår i Vadehavet, er skjult for det blotte øje. Det kan
vi råde bod på med et online-medie, der på stedet fortæller, hvad du ser
(og ikke ser). Du kan opleve forskellen på ebbe og flod på 20 sekunder.
Du kan se sort sol om sommeren. Samtidig kan vi samle de forskellige snit
i vadehavshistorien og præsentere dem, så du kan hoppe fra snit til snit
med et tryk på en knap - og blive inspireret til at komme rundt i området.

De forskellige
snit/kapitler i
Vadehavshistorien
bindes sammen
via en app eller
en mobilvenlig
hjemmeside,
hvor gæsten kan
hente viden og
inspiration

Hvis du vil vide mere om Nationalpark Vadehavets strategier, handlingsplaner
og projekter, så kig ind på vores hjemmeside: nationalparkvadehavet.dk
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Hvem, hvad, hvorfor og hvordan
Her får du historien om Nationalpark Vadehavet helt
kort: Hvem er vi? Hvad gør vi? Hvorfor gør vi det?
Og hvordan vi har tænkt os at komme i mål med
vores store drøm: At gøre Nationalpark Vadehavet
internationalt kendt som et område med værdier
i verdensklasse - og sørge for, at nationalparken
benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt
samspil mellem natur og mennesker.
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Nationalpark Vadehavet
Tønnisgaard
Havnebyvej 30
6792 Rømø Tlf.: +45 72 54 36 34
vadehavet@danmarksnationalparker.dk

