
Nyt fra nationalparken

Kære læser
Nu kan vi snart ikke vente længere. På fredag fylder Nationalpark Vadehavet 10 år. Derfor
får du denne nyhedsmail et par dage før normalt, da vi gerne vil fortælle dig om alle de
muligheder, der er i ugens løb. Så i stedet for, at vi som fødselar får gaver, vil vi give dig en
gave - nemlig en festlig uge ved Vadehavet. Indledningsvis kan vi oplyse, at vi selv følger og
har bedt vores partnere følge sundhedsstyrelsens regler og anbefalinger, hvorfor der er
begrænsede pladser og tilmelding i forbindelse med de fysiske arrangementer. 
 
Med ønsket om rigtig god læselyst og en fantastisk, festlig uge i de fire fejringsparate
vadehavskommuner - de bedste hilsner fra sekretariatet.
 

https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/fejring/
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/fejring/


Massevis af arrangementer trods corona
Som vi skrev i sidste nyhedsmail, så har corona spændt lidt ben for fejringen. Derfor vil der
på selve vores fødselsdag, den 16. oktober, være et minimum af gæster til stede på
Hovedengen i Ribe. Men fortvivl ikke. Du kan godt få lov til at deltage, for hele seancen live-
streames på vores Facebook-side - her er et direkte link til live-streamingen. Der vil være
taler, videohilsner, musik, uddeling af årets partnerpris og meget mere, når vi sender live fra
Hovedengen i Ribe. 
 
Og skulle du ikke lige have mulighed for at kigge/være med fredag kl. 13-15, så kan du også
se fejringen på et senere tidspunkt.
 
Der vil være flere virtuelle arrangementer i forbindelse med fejringen. Du kan finde dem på
Facebook og på vores hjemmeside, hvor du finder en oversigt over alle aktiviteter,
udstillinger og arrangementer i ugens løb.
 

https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/fejring/
https://www.facebook.com/events/337076797598189/
https://www.facebook.com/Vadehavet
https://nationalparkvadehavet.dk/media/284379/201002-oversigt-over-alle-fejringsarrangementer-alhdy.pdf
https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2015/jan/ny-formand-og-bestyrelse-i-nationalpark-vadehavet/


En fødselsdagshilsen fra vores formand
Vadehavet har altid ligget mit hjerte nært. Her er der både udsyn og højt til loftet. Det er en
stor ære og fornøjelse at jeg, som formand for bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet, kan
ønske tillykke med 10 året for Danmarks største og eneste internationale nationalpark.
Igennem de snart seks år hvor jeg har været formand, har samarbejde med andre om at
fremme en bæredygtig udvikling af Nationalpark Vadehavet været en afgørende faktor i
nationalparkens virke. Udpegningen af Vadehavet til UNESCO verdensarv i 2014 minder
dagligt om ansvaret for at benytte og beskytte Vadehavet for hele verdens nuværende og
fremtidige generationer, sammen med vores tyske og hollandske naboer. Det kan man også
se i ’Nationalpark Plan 2019-2024’, hvor FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling er
indskrevet.    
 
Min gave til nationalparken er engagement, viden og dedikation i min formandsperiode, men
også gerne efter. For det man kerer sig om, bærer man med sig i hjertet, og passer på. Med
dette vil jeg ønske tillykke med det første årti til Nationalpark Vadehavet, og til alle I, der
fortsat er med til at understøtte Nationalpark Vadehavets bæredygtige udvikling.
 

Naturnørden runder af på fredag
Det har været helt vildt lærerigt at følge Naturnørds besøg i Nationalpark Vadehavet, hvor
han har taget os med på en rejse fra nord til syd og sammen med lokale naturformidlere
beskrevet vores smukke, unikke område. Naturnørd, som til daglig hedder Jonas Gadgaard
og arbejder som naturvejleder hos NaturKulturVarde (NKV), har besøgt Skallingen med
Morten Vinding, Fanø med Marco Brodde, Mandø med Christine Røllike Ditlefsen, Rømø med
Bente Krog Bjerrum og i sidste uge var han i Tøndermarsken med Hans Tonnesen. Alle de
små film bliver klippet sammen til en lille fin fortælling som vises på fredag i forbindelse med
fejringen. Hvis du ikke har set alle film, kan du finde dem på Facebook.

Hvis du mangler inspiration til ture i naturen, så kan vi foreslå, at du følger med, når
NaturKulturVarde sender fem film med stille, autentiske naturoplevelser fra fem steder i
Varde Kommune fra 9. til 13. oktober på deres Facebook-side.

 

https://www.waddensea-worldheritage.org/da/vores-f�lles-verdensarv-0
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/fejring/
https://www.facebook.com/Naturnoerd
https://www.facebook.com/Naturnoerd
https://www.facebook.com/naturkulturvarde


Vores partnere er i festhumør
I denne uge holder skolerne efterårsferie. Og vi er sikre på, at der er massevis af
spændende aktiviteter i de fire vadehavskommuner.
 
Men I år er der særligt mange tilbud, for rigtig mange af vores partnere har, som en del af
vores fejring, planlagt festlige og spændende aktiviteter i hele området. Du kan eksempelvis
se på vadehavskunst, udstillinger om Vadehavet, komme på østerskokkeskole, komme på
vandreture, cykelture, sanketure, lave bålmad, høre spændende foredrag, se små fine film
om nationalparken og meget mere. Se hele programmet på vores hjemmeside. 
 
Ud over de særlige oplevelser i uge 42, kan du altid finde henvisning til guidede ture på
vores hjemmeside. Skal du ud og opleve nationalparken med børn eller børnebørn, så kan
du finde sjove opgaver på Mit Vadehav. Rigtig god fornøjelse!
 

https://nationalparkvadehavet.dk/media/284379/201002-oversigt-over-alle-fejringsarrangementer-alhdy.pdf
https://nationalparkvadehavet.dk/media/284379/201002-oversigt-over-alle-fejringsarrangementer-alhdy.pdf
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/
https://www.mitvadehav.dk/
http://www.fanougeblad.dk/


Fanø Ugeblad med særudgave
Der er ingen tvivl om, at der sker særligt meget på Fanø i denne uge. Der sker så meget, at
Fanø Ugeblad har lavet en særudgave hvor de skriver om vores 10-års fejring. Du kan læse
meget mere om, hvad der sker på Fanø i uge 42 på ugebladets hjemmeside. Vi garanterer,
at du kan finde underholdning for enhver på Fanø - og for den sags skyld i hele
Nationalpark Vadehavet i uge 42! 
 
Kommer du ikke lige til Fanø, så er der massevis af muligheder andre steder. Der er virtuelle
oplevelser med NaturKulturVarde, guidede ture med Højer Mølle, temauge om det vilde
vidunderlige vadehav på Fiskeri- og Søfartsmuseet, Vadehavscentret har skattejagt og
aktiviteter og Naturcenter Tønnisgård har massevis af ture i nationalparken.
 

Vindere af plakatkonkurrence fundet
De kunne næsten ikke få armene ned, eleverne fra 4. klasse i Darum Børneby. De fik i sidste
uge nemlig at vide, at de havde vundet vores plakatkonkurrence i forbindelse med vores 10-
års dag. Præmien blev overrakt af Bettina Munch fra sekretariatet, og vi kan godt forstå, at
de blev glade, for præmien er nemlig en tur til en af formidlingsinstitutionerne ved
Vadehavet, hvor der venter dem spændende og sjove vadehavs-aktiviteter. 
 
Ved overrækkelsen holdt afdelingsleder Hanne Frisgaard samt Birgit Hansen fra
nationalparkrådet begge fine taler, og alle skolens børn var samlet i skolegården, da
præmien blev overrakt. Du kan se vinderplakaten og læse mere om konkurrencen på vores
hjemmeside.
 

http://www.fanougeblad.dk/
https://vardemuseerne.dk/naturkulturvarde/
https://msj.dk/hoejer-moelle/
https://fimus.dk/
https://www.vadehavscentret.dk/forside
https://www.tonnisgaard.dk/
http://darumboerneby.esbjergkommune.dk/forside.aspx
https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2020/okt/vindere-af-plakatkonkurrence/


Erhvervsakademi Sydvest
Portræt af en partner #41
ERHVERVSAKADEMI SYDVEST
Ehvervsakademi SydVest er en videregående uddannelsesinstitution i Esbjerg og
Sønderborg. Vi uddanner og videreuddanner fremtidens arbejdskraft til regionen.
 
På akademiet kan man blandt andet uddanne sig til Serviceøkonom. Uddannelsen til
serviceøkonom i Esbjerg eller Sønderborg klæder de studerende på til at udvikle, planlægge
og udføre serviceydelser og events i virksomheder, der beskæftiger sig med service og
oplevelser.
Erhvervsakademi SydVest arbejder med formidling og læring om Nationalpark Vadehavet og
med udvikling af området som et attraktivt og naturskønt besøgsmål.
 
Vi ønsker Nationalpark Vadehavet tillykke med 10-års fejringen.
 

https://www.easv.dk/da/
https://www.easv.dk/da/
https://vardemuseerne.dk/naturkulturvarde/


NaturKulturVarde
Portræt af en partner #42
NaturKulturVarde er med til at profilere både nationalpark og verdensarv i den nordlige
ende af Vadehavet, nærmere betegnet Varde Kommune. Hvor vi er heldige at have mange
forskellige elementer af Vadehavet: Blandt andet øen Langli, det unge landskab på halvøen
Skallingen og bagland i form af det unikke og uregulerede Varde Å forløb helt ind til Varde
by. Vi leverer naturformidling til alle ”fra vugge til krukke” under mottoet Aktivitet – Læring –
Oplevelse, ofte i et tæt og godt samarbejde med Nationalpark Vadehavet, som vi sender et
stort tillykke med 10-års fødselsdagen, HIP HIP HURRA – vi ser frem til de næste 10 års
samarbejde og fællesskab!
 

Vidste du at:
Fanø Natur har fået en ny hjemmeside med massevis af forslag til oplevelser?
du kan komme  til foredrag om Briggen Claus hele uge 42?
du kan komme med Vadehavssmedjen og Klægager på en tur ”Fra Vaden og hjem i
Laden”?
du kan spise blåmuslinger, bakskuld og bålbrød hos Farm Rudbeck?
du kan komme på massevis af marskture med Højer Mølle?
FanøNatur holder til i Nyttehaven i uge 42, hvor de hjælper med at bestemme planter
og dyr?

Vær opmærksom på, at der grundet covid-19 er tilmeldingskrav og begrænsede antal
pladser til arrangementerne.
 

Fotos:
Fannikerdag: Wasabi Film; Piger på bro: Wasabi Film; Janne Liburd: Lene Esthave; Naturnørd:
NaturKulturVarde; Partnere i festhumør; Tommy Rasmussen; Fanø Ugeblad: Fanø Ugeblad;
4. klasse Darum Børneby: Bettina Munch; ErhvervsAkademiSydVest:
ErhvervsAkademiSydVest; NaturKulturVarde: NaturKulturVarde; Sølvmåge: Fanø Natur
 
 

        

https://vardemuseerne.dk/naturkulturvarde/
https://fanonatur.dk/
http://fanoskibs-dragt.dk/
https://vadehavssmedjen.dk/index.php/component/icagenda/20-nationalpark-vadehavet-10-ar?Itemid=101&date=2020-10-13-10-30
http://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-fanoe/nr-2206261
https://msj.dk/hoejer-moelle/
https://fanonatur.dk/natur-klumme/find-naturen-hvor-du-bor/
https://www.instagram.com/nationalparkvadehavet
https://www.youtube.com/user/NPVadehavet
https://www.facebook.com/Vadehavet


Nationalpark Vadehavet opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyhedsbrev
og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.

Læs mere om Nationalparkens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig

https://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/
https://ux-vh.danmarksnationalparker.dk/not_available_in_archive/
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