Kære læser af Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Sommerferien er på trapperne, og denne nyhedsmail bliver vores sidste inden ferien. I
august vender vi tilbage med en nyhedsmail i nyt design og med spændende nyt i
forhold til fejring, projekter, naturen, kulturen og meget mere.

Men bare så du ikke skal komme til at savne os for meget, så har vi fyldt denne
nyhedsmail med forslag til oplevelser ved Vadehavet i sommerens løb, og vi har
naturligvis også taget sidste nyt fra vores dagligdag med.

Med ønsket om rigtig god læselyst, en dejlig sommer og på snarligt gensyn - de bedste
hilsner fra sekretariatet.

Jægerne hjælper
Ræven på billedet er både smuk og
charmerende, men for de
strandrugende fugle er den en
udfordring. 'Mikkel' snupper nemlig
både æg og unger fra rederne.

Heldigvis har vi et rigtig godt
samarbejde med jægerne i området,
som regulerer rovdyr i vores
prædationsprojekt. For at styrke dette
samarbejde vil Jørn Bøgen blive ansat
som koordinator. Han skal sikre, at
jægerne er opdaterede, og sørge for, at
der er en tæt og god kommunikation. Vi
glæder os rigtig meget til samarbejdet
med ham.

Ved Vadehavet bliver vi gamle
Under feltarbejde på Rømø den 3. juni stødte Ulf Berthelsen, der laver undersøgelser
af dværgternen i Vadehavet, på en ringmærket stormmåge, som roligt spankulerede
rundt ved Mærskhjørn Lå på den nordlige del af Lakolk Strand. Fuglen lod ham komme
tæt på, så ringen om fuglens højre ben kunne fotograferes fra alle sider. Det viste sig
at være en meget slidt ring fra Zoologisk Museum, og alt tydede på, at den sad på en
fugl med nogle år på bagen.

Ulf indrapporterede den spændende aflæsning via fuglering.dk, hvorfra der kom det
interessante svar, at stormmågen blev ringmærket som redeunge på Langli i Ho Bugt
den 2. juli 1986! Altså havde han aflæst fuglen præcist 33 år, 11 måneder og 1 dag (=
12.390 dage) efter ringmærkningen, og det skulle efter sigende være ny, europæisk
aldersrekord for en stormmåge.

Mit Vadehav er i luften
Mit Vadehav - Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal - fejrer at
sommerferien er lige rundt om hjørnet med en opdateret hjemmeside. Hjemmesiden
er udformet lidt anderledes, end den du kender. Ud over de vante
målgrupper, børnehaver og grundskoler, er også ungdomsuddannelser kommet på
siden, og opgaver hertil er på vej. Derudover har vi udbygget siden med en udførlig
vidensbank samt skærpet overblikket over tilbud om kurser og kompetenceudvikling
for voksne, besøgssteder og aktiviteter for lejrskoler. Mangler du inspiration til
sommerferiens aktiviteter ved Vadehavet, har vi også udviklet en lille guide til børn.
Så besøg hjemmesiden og få spændende, lærerige oplevelser ved Vadehavet.

Vi blitzer biodiversiteten
I weekenden blev der afholdt en såkaldt ’bioblitz’ i Marbækområdet, som er en helt
særlig del af Nationalpark Vadehavet. Her gjaldt det om at finde så mange dyre- og
plantearter som muligt på et døgn. Omkring 50 ’nørder’ fra nær og fjern deltog i
bioblitzen, og de gik til opgaven med krum hals. Nogle af deltagerne er blandt
Danmarks bedste inden for deres felt, og det lykkedes at registrere ca. 650 arter af
bl.a. sommerfugle, planter, svampe, fugle og 'krible-krable-dyr'.

Udgifterne til 'blitzen' blev afholdt af Danmarks Naturfredningsforening, og det meget
vellykkede arrangement i den flotte og varierede natur gav blod på tanden i forhold til
at afholde et lignende arrangement næste år. Viden blev delt på kryds og tværs og
blev taget med hjem, og der blev fundet flere arter, der ikke før har været registreret i
Marbækområdet.

Jeg sætter min hat...
Højer Mølle, som er fra 1857, har fået sin 15 ton
tunge hat og vinger på igen efter have stået uden
siden november 2019. Møllen er et velbevaret
kulturmiljø placeret på kanten af Tøndermarsken og
Vadehavet. Nordeuropas største hollændermølle med
kornmagasiner, møllerbolig og den stemningsfulde
Møllehave er et oplagt stop på et besøg i
Tøndermarsken. Den nye vandrerute ’Marskstien’ går
lige forbi møllen, og flere kortere stisløjfer i området
omkring Højer har deres udgangspunkt her.

Kultur-tur ved Vadehavet
Vadehavet rummer mange naturoplevelser, mulighed
for sportsaktiviteter m.m., men området rummer
også utallige kulturoplevelser. Dyk ned i vores nye
Kulturguide og find inspiration og lær mere om
skibsfart, stormflodssøjler, dragtsamlinger, sluser,
besøgscentre, museer, møller, kirker, dæmninger,
huse, udstillinger og meget mere.
Der er oplevelser til mere end en sommerferie, men
så er det jo heldigt, at du kan komme igen.

På sommeropdagelse ved Vadehavet
Sommer i Vores Natur tager dig med ud på en rejse gennem nogle af Danmarks
smukkeste og mest unikke naturområder og viser de mange spændende aktiviteter,
der er mulighed for i vores natur. I løbet af sommerferiens syv uger vil 16 af de
smukkeste naturområder i Danmark invitere dig til at udforske den unikke danske
natur – på egen hånd, på guidede ture eller gennem andre spændende aktiviteter,
som afholdes gennem hele sommerferien. Du finder blandt andet et hæfte til
børnene, hvor de, med hjælp fra en lille alf, får et indblik i dyrelivet i skoven, ved sø og
å, ved kyst og havn i det åbne land og i byen. Så det er bare om at komme ud og
opleve "den flyvende dør", "Mandøpigen", naturens eget "hjerte" og meget mere.

UNESCO fra en ny side
UNESCO Danmark har fået ny hjemmeside www.unesco.dk. Den nye side har et er
blevet opdateret på det visuelle udtryk, og der er kommet meget mere information på
siden. Du kan blandt andet finde Strategi for Danmarks UNESCO-arbejde 2019-2022.
Nationalpark Vadehavet er en del af UNESCO Danmark som verdensarvssted, men
UNESCO i Danmark arbejder med meget mere, blandt andet arbejder man for, at
kerneværdierne som uddannelse til alle, ytringsfrihed, demokrati, beskyttelse af
kulturarv og ligestilling former alles liv og hverdag.

Du kan også møde UNESCO Danmark på Facebook, hvor du blandt andet kan finde de
fine live-streaminger fra de tre syddanske verdensarvssteder. Så når du skal ud og
opleve Vadehavet i denne sommer, så husk at Vadehavet også er verdensarv - og se
det hele fra en helt ny side.

Aktiv ferie ved Vadehavet
Uanset om du er til ture på hesteryg, til blowkart, til cykling, til vandsport, vandreture
eller vindsport, så kan stort set alt lade sig gøre ved Vadehavet. Styrketræning kan
endda komme på programmet, hvis du er på tur på vaden, for du kan nemt komme til
at sidde fast i havbunden.

Vores fire vadehavskommuner, Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde, byder på massevis af
oplevelser. Så det er bare med at komme i sportstøjet og komme ud og få styrket krop
og sjæl. For Vadehavet er nemlig også helt fantastisk for den mentale sundhed.

Skærbækcentret
PORTRÆT AF EN PARTNER #25
Skærbækcentret – vi er tæt på dig og tæt på naturen.
Er du på udkig efter overnatning på tæt Nationalpark Vadehavet til næste ferie? Så lad
valget falde på skærbækcentret. Hos os er der plads og tid til nærvær, hygge og fælles
oplevelser i forbindelse med overnatning ved Vadehavet.
Siden 1971 var vi budt gæster velkommen – i dag har vi 87 lækre feriehuse i
forbindelse med centret. Der er b.la. svømmehal, bowlingbaner, 2 sportshaller, dejlig
café og restaurant, møde og konferencefaciliteter samt masser af aktivitetsmuligheder
ude og inde for de mange gæster vi har besøg af hvert år.
Som partner i Nationalpark Vadehavet ønsker vi et stort tillykke med 10 årsfødselsdagen 16. oktober.

Fanø Højskole
PORTRÆT AF EN PARTNER #26
FANØ HØJSKOLE laver korte højskolekurser og andre aktiviteter på Fanø, hvor
deltagerne får muligheder for at smage på øens frodige natur- og kulturhistorie.
Vores deltagere bliver indkvarteret på Fanø Night & Stay (tidligere Søfartsskole), og
højskoledeltagerne får lov til at lege, cykle og lære i både Nationalparken og i
UNESCO’s Verdensarv.
Fanø Højskole har siden starten for cirka fem år siden arbejdet tæt sammen med
Nationalpark Vadehavets sekretariat på Rømø, og vi glæder os til at fejre
Nationalparkens 10 års jubilæum i løbet af 2020 sammen med alle andre.

Nye nationalparkpartnere på grundkursus
En af Nationalpark Vadehavets vigtige opgaver er, at vi skal støtte lokalsamfundene,
herunder det lokale erhvervsliv. Derfor tilbyder vi lokale aktører at indgå i et
partnerskab med nationalparken, og dette tilbud er der stadigt flere virksomheder,
institutioner, foreninger m.v., som benytter sig af. I denne uge kom der således otte
nye nationalparkpartnere til. Det drejer sig om:
Fanø Firma Event, Storkejlænder Shanty Kor (Fanø), Foreningen Martha af Sønderho
(turbåd), Ballum Slusekro, Nybolig Fanø, Fanø Totalservice (anlægsgartber), Viden &
Vaden (formidlingsvirksomhed med base i Gredstedbro) og Hos Else og Keld
(bed&breakfast på Rømø).
Partnerskabet er trådt i kraft, efter at de otte nye partnere i går deltog i et
grundkursus om nationalparken, dens natur, kultur, organisering, arbejde, økonomi
m.v. samt om Verdensarv Vadehavet. Dette grundkursus er obligatorisk at deltage i for
at blive nationalpark-partner.
Nationalpark Vadehavets partnerprogram er et af de vigtigste redskaber til at opnå
ønsket om lokal forankring og bred formidling af natur- og kulturværdierne i

nationalparken – til fordel for både partnerne og Nationalpark Vadehavet.
Velkommen til de otte nye partnere – vi glæder os til samarbejdet.

Vidste du at:


DR har en fotokonkurrence i forbindelse med "Vores Natur?



du altid kan finde inspiration til oplevelser på vores hjemmeside?



vores Nationalparkmagasin nr. 7, 2020 kan hentes hos vores partnere?



du kan finde en oversigt over alle stormflodssøjler i vores folder "Søjleruten"?



du kan være med til at "skyde sommerferien i gang" på Fiskeri- og
Søfartsmuseet på lørdag?



at vi har vildt mange formidlere og formidlingsinstitutioner ved Vadehavet?



du stadig kan se hekse i Ribe, selvom Sankt Hans er forbi?

Fotos: På tur ved Vadehavet: Torben Hestehave; Ræv: Xphere; Stormmåge: Ulf Berthelsen: UNESCO: Torben
Hestehave; Mit Vadehav: Mit Vadehav; Bioblitz: Carsten Mathiesen; Højer Mølle: Museum Sønderjylland;
Kulturguide: Wasabi Film; Solnedgang: Skærbækcentret; På tur med net: Fanø Højskole; Partnerkursus: John Frikke;
Lupiner på Rømø: Ditte Hviid

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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