
   

  

 

 

 

Kære læser af 

Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail 
Bare tæer i sandet, solen der glimter i vadefladen, vinden der sikrer, at det 

nykæmmede hår ikke længere sidder, som det skal... Det er sikkert og vist: Så 

er det sommer ved Vadehavet og tid til at tage på tur. 

 

Om det så er kul-tur, na-tur eller en anden form for tur du vil på, så kan 

Vadehavet næsten være med på det hele.  

 

Vi vil gerne i denne nyhedsmail tage dig med på tur i, hvad der sker, hvad du 
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kan opleve, og hvad du kan lære ved Vadehavet. Med ønsket om rigtig god 

læselyst - de bedste hilsner fra sekretariatet, som delvist er tilbage på kontoret.  

 

 

 

Kultur-guide 
Kulturen i vadehavsområdet er stærk 

og ganske enestående, og nu kan du 

snart få information og inspiration til 

at komme afsted og opleve den. Om 

ganske kort tid udkommer nemlig en 

kulturguide, som fortæller om nogle 

af de kulturelle højdepunkter, man 

kan opleve i den danske og den 

nordfrisiske del af vadehavsområdet. 

 

Guiden er en del af NAKUWA-

projektet, som slutter inden længe. 

Det bliver trist at tage afsked med 

projektet, men der er ingen tvivl om, 

at vi har fået mange nye produkter 

ud af samarbejdet. Du kan finde 

foldere og brochurer på vores 

hjemmeside.   
 

 

https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=ba882ff3ed&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=ba882ff3ed&e=eac2fff242
https://nationalparkvadehavet.us10.list-manage.com/track/click?u=c7b5776fbc948534a83e9665b&id=eddbd43170&e=eac2fff242


 

 

Fugle på tur 
Noget af det mest fantastiske ved at være tilbage på kontoret er, at vi hver 

morgen og eftermiddag kan se tusindvis af trækfugle, når vi kører over 

Rømødæmningen. De mange fugle er kun en lille brøkdel af de 10-12 millioner 

trækfugle, som passerer gennem Vadehavet.  

 

Det er svært at forstå, hvor mange 10-12 millioner trækfugle egentlig er. For 

nogle arter gælder det, at der kun er få hundrede trækkende individer, som 

kommer til området, mens det for andre gælder, at mere end en million 

artsfæller på en gang besøger Vadehavet. Kæmpesværme på tusinder af fugle, 

der glimter i solen som sølv - også kaldet 'hvid sol', er ikke et usædvanligt syn i 

trækperioderne. Og det kan man opleve ved at tage til Vadehavet og deltage i 

turarrangørernes mange forskellige ture fra marts til maj og igen fra august til 

oktober.  
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Oplevelses-tur i mørket 
For mange kan det virke lidt underligt, at mørke er et særsyn - ja, ligefrem en 

attraktion. Men rent faktisk er der så meget lysforurening i verden, at det kan 

være svært at se stjernerne. Mørket finder man ved Vadehavet - og særligt på 

Mandø er der så mørkt, at man i efteråret 2018 påbegyndte arbejdet med en 

ansøgning til International Dark-sky Association (IDA) om optagelse på listen.  

 

Denne ansøgning er Nationalpark Vadehavet med til at udarbejde sammen med 

Esbjerg Kommune, Aarhus Universitet, Myrthuegård, Vadehavscentret, 

astronomientusiaster, Business Region Esbjerg og Mandø Fællesråd.   
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På tur i historiens vingesus 
En stor del af Nationalpark Vadehavet ligger i Sønderjylland. Danmarks Radio 

sendte for nylig den første del af serien 'Grænseland' som beskriver hvordan de 

dansksindede sønderjyder holdt fast i danskheden i en tid, hvor de skulle være 

tyske. Nemlig i tiden fra 1864 til 1920, indtil Sønderjylland igen blev dansk. 

 

Anne Marie Overgaard og Elsemarie Dam-Jensen fra Museum Sønderjylland 

fortæller i DRs udsendelse om, hvordan blomster, broderier, kager og sange 

blev brugt til at signalere danskhed, i en tid hvor det var strengt forbudt at være 

dansksindet. Du kan se hele udsendelsen på DR - måske du bliver inspireret til at 

lave Sønderjysk Kaffebord.  
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På tur på ny 
Hvad enten man er lille eller stor, er der altid nyt at opleve på en tur ud i 

Nationalpark Vadehavet. De mange natur- og kulturinstitutioner er i fuld gang 

med at genåbne, og hvis deres arrangementer hurtigt bliver udsolgt, kan du 

selv finde på sjove og lærerige aktiviteter med Mit Vadehav. 

  

Hvis du ikke kender siden i forvejen, så er det Nationalpark Vadehavets 

officielle undervisningsside. Siden er dog også særdeles velegnet til andre 

målgrupper, bl.a. børnefamilier, og apropos ny så går hjemmesiden inden 

sommer i luften i en forbedret version. Indtil da kan du naturligvis bruge den 

'gamle' side til at finde alt fra bestemmelsesark og faktaark til fortællebøger om 

strandkrabber og mange andre af Vadehavets dyr, og du kan blive hjulpet i gang 

med at finde spor i landskabet af Vadehavets kulturhistorie i huse, diger og på 

Vadehavsøerne.   
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VUC Vest 

PORTRÆT AF EN PARTNER #21 

VUC Vests hovedafdeling har til huse midt i Esbjerg i den gamle Stormgades 

skole, hvor vi opkvalificerer og videreuddanner unge og voksne, så de fortsat 

kan være aktive medspillere i et moderne videns- og informationssamfund, 

hvad enten det er som borgere, som studerende eller som erhvervsaktive. 

Vi er glade for at inddrage kultur, samfund og selvfølgelig også naturen omkring 

os i undervisningen, så kursisterne lærer noget om deres nærområde og 

samtidig kan inddrage det i praksis. Her er Vadehavet en vigtig aktør i 

naturfagsundervisningen, hvor vi med udgangspunkt i den unikke natur, vi har 

på vestkysten, uddanner vores egne vadehavsambassadører. 

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

oktober. 
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Jørgen Hansen Biler 

PORTRÆT AF EN PARTNER #22 

Jørgen Hansen Biler er Danmarks bedst sælgende KIA-forhandler fire år i træk 

og er placeret i Skærbæk. 

Vi får besøg af kunder fra hele landet, når de kommer til service med deres 

biler. I vores serviceaftale har vi derfor valgt at have gratis lejebil, så kunderne 

kan køre på opdagelse i det naturskønne område, vi er placeret i, mens deres 

egen bil bliver serviceret. Nogle vil måske mene, det kan have sine udfordringer 

at være en ambitiøs bilforhandler herude på vestkysten, men vi mener, at med 

så smuk natur som nabo så bringer vi noget til bordet, som de færreste gør. 

Fra Jørgen Hansen Biler skal lyde et stort tillykke med de 10 år til Nationalpark 

Vadehavet! 
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Vidste du at: 

 du nu kan finde Ta'på tur-folderen fra den nordlige del af 

nationalparken online? 

 Vadehavet er kendt for sine hvalfangere og du kan blive klogere på 

historien på MitVadehav? 

 øerne var kvindernes samfund når mændene tog på hvalfangst? 

 du kan se og høre om sømandsliv på Fanø i 1800-tallet? 

 sælerne på Fiskeri- og Søfartsmuseet, ligesom alle besøgscentrene i 

vadehavsområdet, glæder sig til besøg? 

 du kan finde information om projektet "Velkommen til Nationalpark 

Vadehavet" på vores hjemmeside? 

 

 

Fotos: Bare tæer: Frans Veisig, Fanniker: Wasabi Film, Fugle på tur: John Frikke, Dark-Sky: Pxhere, 

Lagkage: Danmarks Radio, På tur: Ditte Hviid Gummistøvler: VUC Vest, Fannikerkvinder venter 

mændene hjem: Wasabi Film  
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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  
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