
Nyt fra nationalparken

Kære læser
Tiden flyver, godt og vel tre år er gået - og en god kammerat forlader os, men efterlader
spor. NAKUWA-projektet lukker nemlig med udgangen af november.
 
Det kan godt være, at projektet er slut, men resultaterne lever videre. Projektet har været
en invitation til at komme ud og opleve Vadehavet på en bæredygtig måde - og den
invitation er stadig åben. Du kan benytte den, når du har tid og lyst.
 
Vi har haft et rigtig godt samarbejde med gode kolleger fra Business Region Esbjerg, vores
nabo-nationalpark i Slesvig-Holsten, WWF og Nordsee Tourismus Services i Husum, og vi har
opnået flotte resultater, som skal ud og leve til gavn for os alle og vore gæster.
 
Med denne indledning vil vi ønske dig god læselyst, rigtig god weekend, og god forhøjelse
med NAKUWA-projektets produkter. De bedste hilsner fra sekretariatet
 

https://www.nakuwa.dk/projektet-nakuwa
https://www.nakuwa.dk/projektet-nakuwa


Nationalparken rummer massevis af kultur
Mange forbinder ikke Vadehavet med kultur, men vi har faktisk rigtig mange fantastiske
kulturoplevelser i nationalparken. For at give et overblik over mulighederne, er der lavet en
Kulturguide, som blandt andet peger på 5 ting du skal se.
 
Vadehavet er præget af tidevand og stormfloder. Ved at besøge stormflodssøjlerne i
området kan du få et indblik i, hvor højt vandet har stået. Du finder et overblik over
stormflodssøjlerne i folderen "Søjleruten". Som et supplement til "Søjleruten" er der lavet en
plakat til undervisningsbrug "At leve med vand". Der er lavet en tilsvarende plakat med
"Bygningskulturarv", som beskriver det at bygge og bo ved Vadehavet. Du finder begge
plakater på International Wadden Sea Schools hjemmeside. 
 
Hvis du vil vide mere om hvilke steder, der har særligt fokus på vores kultur kan du
finde informationsark om 18 store oplevelser i Vadehavsregionen.
 
Når du har set på de fine produkter om kultur, kan du "svømme hen" i filmen "Kaldet fra
Vadehavet" som er en smuk, poetisk film.
 

https://www.youtube.com/watch?v=pOhKcYzYr5I
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/kulturguide_dansk_enkeltsidet
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/stormflodss_jler_dansk_30_den_14._maj_2020
http://www.iwss.org/resources
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/oplevelser_ved_vadehavet_dk
https://www.youtube.com/watch?v=pOhKcYzYr5I


Luft under vingerne
Vadehavet er et af de mest fuglerige områder i verden. Og netop derfor har man i NAKUWA-
projektet valgt at uddanne fugleguider og lave fine foldere til gæster i området. Der er
blandt andet lavet en fugleguide "På fuglekig i Nationalpark Vadehavet", hvor du kan finde
en beskrivelse af de mest gængse fugle. Til de yngste gæster er der lavet en lille
historiebog om "Branta, den lille knortegås" og så har du mulighed for at føre din helt egen
Fugledagbog. 
 
Hvis du tager ud på egen hånd og ikke med en af de dygtige fugleguider, er der lavet et
oversigtskort, "På fuglekig", hvor du kan få et overblik over, hvilke arter du kan se hvor.
 

På med vandrestøvlerne
Den bedste måde at opleve Vadehavets natur- og kulturtilbud på er på egne gå-ben - hvad

https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/fugledagbog_vogeltage-_und_woerterbuch_nakuwa
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/sites/default/files/media/pdf/broschuere_voegel_beobachten_pa_fuglekig_nakuwa.pdf
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/branta_die_kleine_ringelgans_nakuwa 
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/fugledagbog_vogeltage-_und_woerterbuch_nakuwa
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/sites/default/files/media/pdf/karte_voegel_beobachten_pa_fuglekig_nakuwa.pdf
https://www.nakuwa.dk/wandertourismus-wadden-sea-app-dk


enten man foretrækker en mere afslappet spadseretur eller mest er til en 'seriøs'
vandretur. Vandreturisme er samtidig en af de mest bæredygtige former for turisme, og i
NAKUWA-projektet er der udarbejdet en stribe spændende ruteforslag i den den danske og
slesvig-holstenske vadehavsregion. Ruterne spænder fra halvtimes spadsereture over
vandreture på flere timer til grænseoverskridende ture af flere dages varighed.

I første omgang er målgruppen gæster udefra, men også lokale kan ved hjælp af
turforslagene opdage deres hjemstavn på en ny måde.

De i alt 25 ruter er samlet i brochuren Wadden Sea Explorer, som man kan se i en digital
udgave. Ruterne er også samlet i en app til mobiltelefonen - læs mere om om den på
NAKUWAs hjemmeside.

 

Det flade landskab indbyder til at cykle
Cykelfolket elsker vadehavsområdet, for selv om det måske kan blæse lidt ind imellem, så er
det svært overhovedet at opdrive en bakke. I NAKUWA-projektet er der udarbejdet en
cykelguide og et tilhørende Kort (oven i købet i vandfast materiale), som indeholder en
række forslag til cykelture, der bringer dig rundt til spændende steder i nationalparken og
verdensarven.
 
Man kan også finde inspiration i form af et par film og billeder, der viser nogle af de
fantastiske oplevelser, man kan få på den tohjulede.  
 

https://projekt.contentpool.dk/da/nakuwa/andet-content-vandring/
https://www.nakuwa.dk/wandertourismus-wadden-sea-app-dk
https://sydvestjylland.contentpool.dk/da/oplevelser/cykling/
https://projekt.contentpool.dk/da/nakuwa/andet-content-cykling/
https://sydvestjylland.contentpool.dk/da/oplevelser/cykling/


NAKUWA er også læring
I den danske del af Nationalpark Vadehavet har vi vores egen undervisningsportal, Mit
Vadehav. Denne portal er gennem NAKUWA-projektet blevet beriget med ikke færre end 20
opgaver til vores partnere og deres personale. Det er små kurser, som du kan tage, mens
du sidder hjemme foran computeren, eller har en lille pause på jobbet. 
 
Kurserne omhandler tidevand, strandeng, verdensarv og fugle, men der er også rigtig
mange fine tips og tricks til, hvordan man laver gode opslag på sociale medier.
 

Hvad gik projektet ud på?
NAKUWA-projektet har især haft fokus på bæredygtig turisme på tværs af grænserne.
Bæredygtigheden handler ikke kun om natur og miljø, men også om lokalbefolkningen og
det at kunne lave en forretning. Der er lavet en fin lille film, som beskriver projektets formål
med fokus på fugleguideprogrammet. Projektet er støttet af Interreg og har været (lande-

https://www.mitvadehav.dk/
https://www.mitvadehav.dk/kurser#/#pager=0:8
https://www.youtube.com/watch?v=Ut_BVmA8fVA&feature=youtu.be Film find https://projekt.contentpool.dk/da/nakuwa/video/
https://www.youtube.com/watch?v=Ut_BVmA8fVA&feature=youtu.be Film find https://projekt.contentpool.dk/da/nakuwa/video/


)grænseoverskridende, hvilket bestemt har gjort det endnu mere interessant, da de danske
og tyske fugleguider er uddannet sammen.
 
Projektet har i øvrigt fået topkarakter i den evaluering, som blev foretaget for Interreg og
anses for meget veludført. Så vi kan ikke kun glæde os over alle de fine produkter, der er
kommet ud af anstrengelserne, men også, at vi har fået topkarakter for udførelse!
 

Vidste du at:
du kan læse mere om NAKUWA-projektet på vores hjemmeside?
du kan få et overblik over NAKUWA-projektet på projektdeltagernes fælles
hjemmeside?
du på samme side kan finde en oversigt over hvem der er med i projektet?
alle materialer også findes på tysk?

 

Fotos: Wasabi Film, Rasmus Bendix samt Christian Wiedemann
 

        

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://www.mitvadehav.dk/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/nakuwa/
https://www.nakuwa.dk/
https://www.nakuwa.dk/projektpartnere-nakuwa
https://www.nakuwa.net/
https://www.instagram.com/nationalparkvadehavet
https://www.youtube.com/user/NPVadehavet
https://www.facebook.com/Vadehavet
https://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/
https://ux-vh.danmarksnationalparker.dk/not_available_in_tests/
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