
VADEHAVET  inspirerende · dedikeret · uerstatteligt 

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

BEDSTE TID
PÅ ÅRET

.net

JUL

O
K
T

A
P
R

N
O
V

M
A
J

JU
N AUG

FE
B

SEP

M
A
R

JAN

DEC

  Emmerlevvej 20, 6280 Højer
 +45 29 63 21 03
 www.vadehavslejrskolen.dk
 epm@pc.dk

VADEHAVS -  
LEJRSKOLEN

OPLEVELSER I 
NATIONALPARK VADEHAVET



2

Nationalpark Vadehavet

Velkommen til Vadehavet

Derfor skal du gå på opdagelse i Vadehavet

10 gode råd

Kort over Vadehavet

Temaoplevelser:

 Hvis du vil opleve verdensarven, naturen og landskabet

 Hvis du vil leve dig ind i Vadehavets kultur og historie

 Hvis du vil smage på Vadehavet

 Hvis du vil bruge naturen aktivt 

 Hvis du vil blive klogere på Vadehavet

Fakta om Vadehavet

Info om nationalparken

Nationalparkplan

—  03

—  04

—  06

—  08

—  09

—  10

—  12

—  14

—  16

—  18

—  20

—  22

—  23

INDHOLD

Tak til: Alle bidragsydere
Forsidefoto: Frame & Work Aps
Fotos s. 10-19: RED STAR, Renate Jensen, 
Lars Gejl, John Frikke, Ulrik Pedersen, 
Ulrik Lutzen, Anna Overholdt, Adam Mørk, 
Anne-Marie Overgaard, Tommy Rasmussen, 
Ditte Hviid og Colin Seymour
Grafisk design: KIRK & HOLM

Nationalpark Vadehavet
Havnebyvej 30
DK-6792 Rømø
+45 72 54 36 34
vadehavet@danmarksnationalparker.dk 
nationalparkvadehavet.dk



Nationalpark Vadehavet

3

VELKOMMEN TIL VADEHAVET 
– HVOR HIMMEL OG JORD DELER SAMME SCENE

Du løber aldrig tør for nye måder at udforske  
Nationalpark Vadehavet på. Faktisk plejer vi at sige, 
at der findes mindst 364 gode grunde til at gå på 
opdagelse herude. Det svarer – næsten – til alle 
årets dage. Juleaftensdag synes vi, du skal blive 
hjemme i familiens skød.

Når vi siger, at her er noget nyt at komme efter stort 
set hver eneste dag, så mener vi det faktisk. Hele 
nationalparken er nemlig et stykke natur i konstant 
forandring: Den ene dag kan du spejle dig i det blik-
stille vand, og spejde ud mod horisonten, der står, 
som var den målt efter med et vaterpas. Næste dag 
står det hele i ét, og på tredjedagen har tidevandet, 
vinden og elementerne rystet posen og formet en 
ny strand med nye indtryk og oplevelser. Nogle dage 
er himlen sort af stære, som danser solen ned over 
marsken. Andre dage står du alene og lille midt i et 
mystisk månelandskab, hvor livet først åbenbarer 
sig, når du kommer helt tæt på. 

På samme måde står kulturen her ved Vadehavet 
heller aldrig stille: På kort tid har skibe og fiske- 
kuttere fået selskab af restauranter, caféer, hoteller, 
kulturinstitutioner, museer og mange andre virk-
somheder drevet af ildsjæle, der hver dag arbejder 
for at give dig og andre gæster den bedste oplev-
else her ved Vadehavet.

Vi har udvalgt nogle af de bedste oplevelser, som 
naturen og kulturen i Nationalpark Vadehavet har 
at byde på, og samlet dem i denne guide til dig. 
Uanset om du er lokal og allerede godt ved, hvad 
en faskine er, eller du endnu har din første gåtur 
ude på vaden til gode, så håber vi, at du vil læse 
med og måske endda falde over noget, du ikke 
vidste om Vadehavet.

God fornøjelse! 
Fra alle os i Nationalpark Vadehavet

NATIONALPARK VADEHAVET
FAKTA

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største på 
1.459 km2 land og vand og er en nationalpark med 
international betydning.
Læs mere på nationalparkvadehavet.dk.

Vadehavet er udpeget til UNESCO Verdensarv helt fra  
Den Helder i Holland til Skallingen i Ho Bugt. Danmark, 
Tyskland og Holland arbejder sammen om at bevare og  
beskytte Vadehavet og dets enestående, universelle værdier. 
Læs mere på waddensea-worldheritage.org/da.

  Foto: Colin Seym
our
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DERFOR SKAL DU GÅ PÅ 
OPDAGELSE I VADEHAVET

Hver eneste dag sker der både små og store 
forandringer langs Vadehavet, når det skiftende 
tidevand forvandler tørlagte mudderflader til 
brusende hav og tilbage igen – ikke bare én,  
men to gange. 

Resultatet er et dynamisk og omskifteligt land-
skab, som på samme tid er uhyre barskt, men 
også byder på gunstige betingelser for en enorm 
mangfoldighed af liv i næsten alle tænkelige for-
mer. Derfor er Vadehavet i både Danmark, Tyskland 
og Holland udpeget som UNESCO Verdensarv. Og 
derfor har Vadehavet også universel betydning og 
værdi; ikke blot for dem, som besøger stedet eller 
bor her, men for hele verden.

Her får du en lille håndfuld af de mange gode 
grunde til at udforske Vadehavet: 

1. DU KAN SE PÅ NOGET NYT IGEN OG IGEN 
Vinden og tidevandet danner hele tiden øer 
kanaler, løb, sand- og mudderflader, marskeng 
og klitter langs kystlinjen.

2. DU KAN UDFORSKE ET AF KLODENS  
VILDESTE STEDER 
Vadehavet er det største, sammenhængende 
tidevandsområde i verden, et utæmmet område 
og et biologisk kraftværk, som overgår den 
tropiske regnskov.

3. DU KAN UDFORSKE MANGE  
FORSKELLIGE LANDSKABER  
De lavvandede områder langs Vadehavet  
rummer alt fra Europas bredeste strande og  
klitlandskaber til marskområder, strandenge, 
ådale, mudderflader, højsande og kulturland- 
skabet i ly bag digerne.

4. DU KAN BESØGE OMRÅDETS BYER 
Byer der fortæller flere hundrede års historier 
om livet langs Vadehavet. Fra Danmarks ældste 
by, Ribe, med flere end 1300 år på bagen, til 
blot ca. 150 år gamle Esbjerg, som i dag står 
bag verdens største udskibning af offshore  
vindenergi.

5. DU KAN FÅ EN PAUSE FRA DET HELE 
Når du iagttager den konstante bevægelse 
af tidevandet, mærker vinden, ser de enorme 
sværme af trækfugle forår og efterår, dyrene  
på havbunden, og den uendelige horisont. 

Den bedste oplevelse får du på de mange 
spændende besøgssteder i nationalparken, 
eller ved at tage ud i naturen med en af om-
rådets dygtige naturformidlere. De har en 
smittende og inspirerende glæde og viden om 
Vadehavet, og ved hvordan du kommer sikkert 
ud i Vadehavets natur, mens du samtidig på-
virker dyre- og fuglelivet mindst muligt.
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  Foto: Henrik Olsen
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10 GODE RÅD: 
SÅDAN PASSER VI PÅ VORES NATIONALPARK

Vadehavet er en helt særlig oplevelse for os men-
nesker, ligesom det er selve eksistensgrundlaget for 
over 10.000 forskellige dyre- og plantearter. Med 
andre ord: uundværligt, dedikeret, og uerstatteligt. 

Derfor har vi også et fælles ansvar for at passe på 
og bevare Vadehavet, og her i nationalparken har 
vi også brug for din hjælp – hvad enten du er gæst 
eller lokal – når du færdes ude i naturen. 

For at gøre det ekstra nemt for både os selv og for 
dig har vi lavet 10 gode råd til, hvordan vi sammen 
passer bedst muligt på Vadehavet.

Få flere gode råd til, hvordan 
du færdes i naturen, hvad 
enten du er til fods, til havs, 
på cykel, til hest eller noget 
helt andet: Læs Friluftsguiden 
på danmarksnationalparker.dk 

  Foto: RED
 STAR
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01
Vi minder altid os selv og 
hinanden om, at vi kun er 
gæster i naturen. Det er 
dyrene og planterne, som 
bor her.

05
Vi respekterer og hjælper 
andre i naturen.

03
Vi planlægger vores aktivi-
teter, inden vi tager afsted, 
så vi ikke kommer brasende 
uanmeldt.

07
Vi undgår videst muligt at 
forstyrre naturen mellem 
solnedgang og solopgang.

09
Vi undlader at ’geotagge’ vores 
opslag på Instagram og Facebook, 
så vi undgår at ødelægge naturens 
skjulte skatte ved at mange andre 
opsøger samme sted.

02
Vi samler det affald op,  
vi finder, og tager det 
med – også selvom det 
ikke er vores eget.

06
Vi gør vores bedste for ikke 
at forstyrre fugle og andre dyr, 
og vi lader sjældne planter 
stå, så andre kan nyde dem.

04
Vi har altid hunden i snor, 
så den ikke forstyrrer fugle 
og andet dyreliv unødigt.

08
Vi har nok i naturens egne 
lyde og skruer derfor ned for 
larmen, når vi færdes her.

10
Vi holder os til de autori- 
serede veje og skiltede stier.
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RUTER I
NATIONALPARKEN

AFSTANDE 
TIL VADEHAVET

AARHUS
—  186 km

KØBENHAVN
—  319 km

FLENSBURG
—  86 km

HAMBURG
—  240 km

BREMEN
—  353 km

CYKEL: VESTKYSTRUTEN

CYKEL: PANORAMARUTEN

SEJLRENDE

KAJAKRUTE

BERLIN
—  518 km

TEMAOPLEVELSER
Nationalpark Vadehavet har noget for enhver  
smag, men vi er især noget for dig:

1. HVIS DU VIL OPLEVE VERDENSARVEN,  
NATUREN OG LANDSKABET 
Du deler Nationalpark Vadehavet med tusindvis 
af andre dyrearter, og du kan gå på opdagelse i 
en enorm variation af forskellige landskabstyper. 

2. HVIS DU VIL LEVE DIG IND I VADEHAVETS 
KULTUR OG HISTORIE 
Gennem århundreder er en særlig kultur vokset 
frem langs Vadehavet, som har sat sit præg på 
alt fra menneskene her til de bygninger, de bor 
i, og traditionerne, som holdes i hævd.

3. HVIS DU VIL SMAGE PÅ VADEHAVET 
Vadehavet er ikke kun et spisekammer for 
dyrene, men rummer også gastronomiske 
oplevelser for alle os andre.

4. HVIS DU VIL BLIVE KLOGERE  
PÅ VADEHAVET 
Nationalpark Vadehavet rummer en lang  
række oplevelser, som kan gøre dig klogere  
på såvel naturen som kulturen her.

5. HVIS DU VIL BRUGE NATUREN AKTIVT 
Ved Vadehavet finder du et væld af muligheder 
for at udfolde dig fysisk – til fods, til vands,  
på heste- eller cykelryg, som du kan vælge  
imellem blandt mange andre oplevelser.

NATIONALPARK AFGRÆNSNING
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Skallingen er en halvø i Vadehavet nordvest for Esbjerg. Herude 
bestemmer vinden og vandet suverænt over landskabet. Derfor er 
Skallingen også et af de bedste steder at opleve Vadehavets særlige 
og evige foranderlighed, som har været med til, at området i 2014 
blev udpeget til UNESCO Verdensarv. Der er ingen markerede van-
dreruter, men stranden og vejen ud på Skallingen er nemme at 
bruge, du kan nemt selv finde de umarkerede stier på tværs af klit-
terne. Skallingen er utæmmet og et oplagt sted at gå på opdagelse, 
hvis du vil se Nationalpark Vadehavet fra sin vildeste side. 

Hvornår har du sidst set Mælkevejen med dine egne 
øjne? Det er kun muligt på en virkelig mørk nat, og 
dem har de heldigvis masser af på Mandø. Ved hver 
nymåne byder øen på gode muligheder for at nyde 
stjernerne og skue ud i uendeligheden. 

Se faktaark: Skallingen og Langli samt Dynamiske landskaber

Se faktaark: Mandø samt Mandø kultur

Du deler Nationalpark Vadehavet med tusindvis af andre dyrearter, 
og du kan gå på opdagelse i en enorm variation af forskellige landskabstyper. 

HVIS DU VIL OPLEVE VERDENSARVEN, 
NATUREN OG LANDSKABET

SKALLINGEN 

SOV UNDER ÅBEN  
STJERNEHIMMEL:  
DARK SKY PÅ MANDØ

DEN VILDE

DEN SEJE

LÆS MERE:

LÆS MERE:

UDVALGTE OPLEVELSER



Se faktaark: Sæler
LÆS MERE:
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Der er ikke mange, som tænker over det, men sælen er faktisk Danmarks største rovdyr, og Vadehavet er et af 
de bedste steder at opleve dem. Det er nemlig både spisekammer og hvileplads for dyrene, som ofte ses ligge 
på sandbanker. Den bedste oplevelse får du sammen med en af områdets dygtige guider, som også kan sørge 
for, at du ikke forstyrrer sælerne unødigt. Vil du gerne helt tæt på, er Sælariet på Fiskeri- og Søfartsmuseet et 
oplagt valg i stedet.

Tag sko og strømper af, gå ud et vilkårligt sted 
på vaden og mærk slikket mellem tæerne. Her 
mener vi hverken fredagsslik eller en slikken, men 
derimod det fine ler, som tidevandet aflejrer, og 
som er levested for mange tusinder af smådyr.

I Nationalpark Vadehavet kan du se fugle hele året rundt, men 
forår og efterår er i en klasse for sig. På disse to tider af året 
kan du nemlig opleve de 10-12 millioner trækfugle, som hvert 
år bruger Vadehavet som rasteplads for at hvile, fælde fjer og 
skaffe føde. Med en fugleguide får du den bedste oplevelse.  
De kender nemlig området, fuglene og de bedste udsigtssteder.

Se faktaark: Fugleliv, Sort Sol samt NAKUWA Fugleguide

SÆLSAFARI

BARE TÆER PÅ VADEN 
– MÆRK SLIKKET

DEN, DU BARE SKAL PRØVE

DEN ENKLE

DEN UNIKKE

LÆS MERE:

FUGLETRÆK 
MED GUIDE

Se faktaark: Livet på vaderne

LÆS MERE:
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Hvert år kan du den anden weekend i juli komme helt ind under huden 
på Fanøs levende, lokale kulturliv til Fannikerdagene. Her har vi siden 
1953 hyldet øens kulturarv, bl.a. med de traditionelle danse sønder-
honing og fanniken i centrum for festlighederne. Dansene ledsages  
altid af musik, og der findes over 100 kendte melodier til sønderhoning- 
dans, hvor man i dag spiller ca. 80 af dem. Hos mange af de gamle 
Nordby- og Sønderhofamilier findes også de gamle, traditionelle egns-
dragter, som er gået i arv gennem generationer. Disse dragter tages 
frem og bæres i optoget til Fannikerdag og Sønderhodag. 

Fortællingen om Danmarks største marskområde er også en fortælling om vand, og 
om samspillet mellem natur og menneske. Marsken er skabt af havet og formet af 
mennesker gennem hundredvis af år. Det ses tydeligt på de mange værfter, diger, 
sluser og kanaler, som du finder her. Den nye udstilling på Højer Mølle handler netop 
om Tøndermarsken og indbyder til, at du bevæger dig videre langs Marskstien og  
direkte ud i vestenvinden og det flade landskab. Herude er der højt til himlen og na-
tur, så langt øjet rækker, og du kan vandre helt ud til Vadehavet og Vidåslusens tårn.

Se faktaark: Fanø samt Aktør Fanø

Se faktaark: Højer Mølle

Gennem århundreder er en særlig kultur vokset frem langs Vadehavet, som har sat sit præg 
på alt fra menneskene herude til de bygninger, de bor i, og traditionerne, som holdes i hævd.

HVIS DU VIL LEVE DIG IND I  
VADEHAVETS KULTUR OG HISTORIE

FANNIKERDAGE I JULI

HØJER MØLLE OG 
TØNDERMARSKEN

DEN LOKALE

DEN, DU BARE SKAL PRØVE

LÆS MERE:

LÆS MERE:

UDVALGTE OPLEVELSER
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Hvert år den 21. februar samles vi omkring bålet og synger farvel til vinteren og velkommen til foråret på Pers Awten. 
Aftenen er er opkaldt efter helgenen Peter og har haft mange betydninger lige siden vikingetiden. Den har været 
en offerfest for de nordiske guder, en mødedag for de lokale folketing, og sidenhen en afskedsfest for de mænd og 
drenge, som skulle drage til søs, ofte i mange måneder ad gangen. Pers Awten er indbegrebet af kulturen på vade-
havsøerne og er i dag en folkefest for alle.

Vandet definerer livet og kulturen ved Vadehavet – på godt og til tider på ondt. Her 
lever man ikke kun ved vand; man lever med det, så godt som man nu kan. Få ting 
viser denne dynamik så tydeligt som stormflodssøjlerne, der giver dig et visuelt ind-
blik i, hvor højt vandet stod under de forskellige stormfloder. Eller ved de markante 
sluser og havdiger, som beskytter land, dyr og mennesker mod oversvømmelser. 

En fuglekøje er en kunstigt anlagt sø på ca. 125 meter i 
diameter, som oprindeligt blev brugt til at indfange fugle 
og særligt ænder ved tidevandsområder. Denne form for 
fuglefangst blev forbudt allerede i 1931, og i dag står 
kun to af fuglekøjerne tilbage, begge på Fanø, hvor du 
kan liste ind og iagttage det rige fugleliv. Oprindeligt blev 
ænder på træk lokket ind til søen, hvor man fangede dem 
i overdækkede kanaler – uden at løsne et eneste skud.

Se faktaark: Pers Awten, 
Fanø samt Rømø

Se folder og magasin: Søjleruten samt Kulturguide

Se faktaark: Fanø

PERS AWTEN

STORMFLODSSØJLER, 
DIGER OG SLUSER

FUGLEKØJERNE PÅ FANØ

DEN UNIKKE

DEN LILLE

DEN ENKLE

LÆS MERE:

LÆS MERE:

LÆS MERE:
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Hvert år fra oktober til april er Vadehavet et sandt overflødigheds- 
horn af de delikate stillehavsøsters. Østers er en dyr og eftertragtet 
spise – faktisk så eftertragtet, at de i sin tid blev eksporteret her-
fra til den russiske kejserinde Katarina II i Skt. Petersborg. Ved 
lavvande blotlægges store østersbanker, som du kan vade ud og 
plukke af. Selvom du som gæst sagtens selv kan tage ud og samle 
østers, får du den bedste oplevelse på en guidet tur. Guiderne ved 
nemlig, hvor bankerne befinder sig, og de har styr på vind- og  
vejrforhold, så din tur foregår under trygge forhold.

Kveller (også kaldet salturt) minder lidt om en kaktus uden 
torne, og kan spises både rå og tilberedt – eksempelvis som 
kvellersalat. 300 g friske kveller bliver til ca. 100 g kvellersalat. 
Vask kvellerne grundigt og klip eventuelle rødder af. Spred 
dem ud på en bageplade, og tør dem i ovnen ved 50 grader  
i ca. 4 timer. Når kvellerne er helt tørre, kan du blende dem  
til mindre stykker eller bruge dem hele.

Se faktaark: Vadehavsøsters

tonnisgaard.dk/aktiviteter-og-ture/smag-pa-strandengen

Vadehavet er ikke kun et spisekammer for dyrene, men 
rummer også gastronomiske oplevelser for alle os andre.

HVIS DU VIL SMAGE 
PÅ VADEHAVET

ØSTERS

PLUK EN SKÅLFULD 
KVELLER

DEN, DU BARE SKAL PRØVE

DEN ENKLE

LÆS MERE:

LÆS MERE:

UDVALGTE OPLEVELSER
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Tidevandet og det særlige klima ved Vadehavet gør, at græs og anden vegetation er særligt saltholdigt. Det giver en 
kraftig og god smag til de får og lam, som græsser herude på diger, marsk og forlande – og er en smagsoplevelse, du 
ikke får andre steder. Derfor er det noget helt særligt at spise kød fra lam, der har græsset langs Vadehavet. I Tyskland  
kaldes det for Salzwiesenlamm og er et anerkendt og ret dyrt produkt, som præsenteres og serveres med en vis 
andægtighed flere steder.

Spis lokalt og spis godt. Flere og flere restauranter 
og producenter i området har fået øjnene op for 
Vadehavets helt særlige råvarer, såsom lamme-
kød, kveller, honning eller vadehavsrejer. Marsk-
pølser, østers og kalvekød fra marsk og ådale er 
andre specialiteter. 

Både dyr og mennesker kan finde føde i Nationalpark Vade-
havet. Året rundt har du rige muligheder for at få en vild og 
velsmagende oplevelse herude. Her findes nemlig masser af 
smagfulde og spiselige urter, såsom strandvejbred, strand- 
trehage og kveller, som både kan syltes eller bruges i salater 
og marinader. Du kan også med fordel tage med på en af de 
mange guidede sanketure, hvor du kan lære om urterne, og 
hvordan du kan bruge dem i madlavning.

nationalparkvadehavet.dk/
udvikling-og-samarbejde/
partnerprogram/national-
parkpartnere

Se faktaark: Vadehavet som Michelinrestaurant,
Gallamiddag på havets bund samt Østersfestival

tonnisgaard.dk/aktiviteter-og-ture/sanketur

SPIS LAM FRA VADEHAVET

GOURMETOPLEVELSE

SANKEMAD

DEN UNIKKE

DEN LOKALE

DEN VILDE

LÆS MERE:

LÆS MERE:

LÆS MERE:
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Strandsejlere, eller blokarts, har de seneste år vundet indpas over det 
meste af verden – også på Rømø, hvor der findes brede strande og 
god, stabil vind. Med andre ord perfekte forudsætninger for en unik 
og action-præget oplevelse. Blokarts er meget manøvredygtige og 
derfor ret nemme at styre, og de kan faktisk køre helt op til 70 km/t 
– uden bremser. Derfor begynder man altid med en introduktion til 
blokart’en, hvor man kører rundt på en bane, indtil man har styr på, 
hvordan laver vendinger og stopper igen.

Der findes masser af fantastiske muligheder 
for at opleve Nationalpark Vadehavet fra  
hesteryg. Her findes nemlig masser af afmærk-
ede ridestier og store, brede strande med 
masser af plads, så du kan finde netop den 
rideoplevelse, du ønsker, hvad enten du er 
øvet eller nybegynder. 

KiteSyd afvikler kurser i blokarting på Sønderstrand, se
romo-tonder.dk/ved-vadehavet/aktiv-ferie/vindsport

romo-tonder.dk/ved-vadehavet/aktiv-ferie/ridning

Ved Vadehavet finder du et væld af muligheder for at udfolde dig fysisk – til fods, til vands,  
på heste- eller cykelryg, som du kan vælge imellem blandt mange andre oplevelser.

HVIS DU VIL BRUGE 
NATUREN AKTIVT

STRANDSEJLER PÅ RØMØ

RIDETUR 
VED VADEHAVET

DEN VILDE

DEN FRISKE

LÆS MERE:

LÆS MERE:

UDVALGTE OPLEVELSER
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Gå en tur på diget ved Kammerslusen, følg Kongeåen fra Vadehavet videre ind i landet, og besøg 
det smukke Marbæk ved Ho Bugt – for nu blot at nævne nogle få ud af mange enestående 
muligheder for at indtage Nationalpark Vadehavet til fods. Du kan f.eks. finde inspiration på den 
nye platform Wadden Sea Heritage Explorer, som tilbyder forskellige forslag til vandreruter på 
websiden og som app.

Nationalpark Vadehavet rummer flere fantastiske muligheder for at opleve na-
turen, mens du sidder i cykelsadlen. Syv panoramaruter og Vestkystruten binder 
området sammen og giver dig mulighed for en lang række cykeloplevelser.

To gange om året løber Danmarks smukkeste 
motionsløb af stablen. Digeløbet starter og 
slutter i Højer by og er et motionsløb for hele 
familien med ruter af forskellig længde op til 
halvmaraton. Fælles for alle ruterne er den 
enestående naturoplevelse, som løbsdeltagerne 
får med undervejs, når der løbes på diger, langs 
sluser og gennem marskland.

waddensea-worldheritage.
org/da/explorer og toen-
dermarsken.dk/marskstien

vestkystruten.dk/da/cykelruter/vestkystruten, 
visitribeesbjerg.dk/ribe-esbjerg/oplev-esbjerg/cykelferie 
og romo-tonder.dk/ved-vadehavet/aktiv-ferie/cykling

xn--hjerif-bya.dk/Invitation-Digel%c3%b8b

VANDRETUR LANGS DIGET

CYKELTUR I 
NATIONALPARKEN

DIGELØBET

DEN ENKLE

DEN SEJE

DEN UNIKKE

LÆS MERE:

LÆS MERE:

LÆS MERE:
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Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård ligger lige, 
hvor Vadehavet begynder, der hvor Varde Å løber ud i Ho 
Bugt. Her finder du både formidlingstilbud til børn og vok-
sne, værksteder, en biograf, friluftsfaciliteter og møde- og 
udstillingslokaler. I den nærliggende skov kan du følge i 
fodsporene på den danske eventyrer Jens Bjerre og besøge 
seks små hytter med hvert sit tema om natur og landskab. 
I området finder du desuden tre shelters, som kan lånes 
efter aftale.

Mit Vadehav er leg og læring for alle aldre – 
og en fantastisk platform til dem, der vil vide 
mere og komme tættere på naturen, kulturen 
og dyrelivet i Nationalpark Vadehavet. Her kan 
du selv gå på opdagelse i over 200 aktiviteter, 
lege og opgaver med afsæt i området og dets 
natur – helt gratis. Du kan prøve det hjemme-
fra, eller når du f.eks. er i sommerhus eller på 
camping i området.

myrthue.esbjergkommune.dk/myrthuegaard.aspx

mitvadehav.dk

Nationalpark Vadehavet rummer en lang række oplevelser, som 
kan gøre dig klogere på såvel naturen som kulturen herude.

HVIS DU VIL BLIVE KLOGERE 
PÅ VADEHAVET

MYRTHUEGÅRD

MITVADEHAV.DK

DEN GRATIS

DEN ENKLE

LÆS MERE:

LÆS MERE:

UDVALGTE OPLEVELSER
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Vaderne er noget særligt. Det er betegnelsen for de store havbundsflader, som tørlægges ved lavvande, 
og som danner rammen om et helt specielt dyre- og planteliv. Ja, faktisk lever der over 10.000 forskellige 
arter i vadehavsområdet, som samtidig er en uundværlig rasteplads for millioner af trækfugle hvert år. 
Hvis du vil helt tæt på Vadehavet og lære mere, er det oplagt at tage på en vadevandring sammen med 
de dygtige naturvejledere.

Et hav af oplevelser: Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg rummer fortællinger  
om både menneskets relation til havet og livet under havoverfladen. Du 
kan blandt andet komme tæt på både fisk, fugle, hvalskeletter og fiskeri- 
og havnemiljøer fra svundne tider. Og ikke mindst kan du også møde 
museets faste beboere, sælerne, som fodres to gange dagligt. 

Vadehavscentret kombinerer fantastiske udstillinger og vi-
den om Vadehavet med udflugter, hvor du kan se det helt 
tæt på. Centrets udstilling hedder Trækfuglenes Vadehav, 
og her kan du møde det mylder af liv, som Vadehavet er 
helt afgørende for. Arkitektonisk er centret en oplevelse i  
sig selv, og har tydelige forbindelser til både områdets 
længehuse med stråtækte tage og til Vadehavets slørede  
og glidende overgange mellem vandspejl, vade og marsk. 

Ture med naturvejledere: 
Tønnisgaard, Vadehavs- 
centret, NaturKulturVarde, 
Strandskaden, Sort Safari, 
Birdwatching. 
Se faktaark: Livet på vaderne

Se faktaark: Vadehavscentret 

VADEVANDRING MED NATURVEJLEDER

FISKERI- OG 
SØFARTSMUSEET

VADEHAVSCENTRET

DEN VILDE

DEN INDENDØRS

DEN, DU BARE SKAL PRØVE

LÆS MERE:

LÆS MERE:

Se faktaark: Fiskeri- og Søfartsmuseet samt Mennesket ved havet

LÆS MERE:
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FAKTA OM VADEHAVET

VERDENSARV VADEHAVET 

ET VADEHAV, EN VERDENSARV 
Nederlandene, Tyskland og Dan-
mark har sammen arbejdet for 
dets bevarelse i mere end 30 år.

UNESCO VERDENSARVS- 
OMRÅDE siden 2009.  
Den danske del siden 2014.

FORMET AF TIDEVAND, VIND 
OG SAND i mere end 10.000 
år – og bliver det stadig.

FLERE END 10.000 PLANTE- 
OG DYREARTER lever i og ved 
Vadehavet.

RASTEPLADS FOR 10-12  
MILLIONER TRÆKFUGLE, som 
mellemlander her på vej til og 
fra deres yngleområder.

GODT BESKYTTET som  
natur- og vildtreservat og  
nationalpark.

VERDENS STØRSTE ubrudte 
tidevandsområde med 
en uforstyrret og naturlig 
dynamik.

500 KILOMETER KYSTLINJE i 
både Danmark, Tyskland og 
Holland med et samlet areal 
på op mod 10.000 km2.

EN VIGTIG SPILLER i det 
globale økosystem.

UERSTATTELIGT for den 
globale biodiversitet.



21

Nationalpark Vadehavet

NATIONALPARK VADEHAVET

DANMARKS STØRSTE  
NATIONALPARK på 1.459 km2.

INTERNATIONAL BETYDNING, 
ca. 97% af nationalparken  
er udpeget som Natura 2000- 
område.

ENORM DYNAMIK når 7 mil-
lioner tons sediment flyttes af 
tidevandet to gange i døgnet, 
hvoraf 5% aflejres.

BYGNINGSARV OG ARKITEK-
TUR er helt speciel og i Dan- 
mark har kun København 
flere fredede og bevarings- 
værdige bygninger end vade-
havsområdet har.  

LANDAREAL på 300 km2.

1 MILLIARD KUBIKMETER 
VAND flyttes to gange hver 
dag frem og tilbage gennem 
dybene af tidevandet.

SNÆBLEN, den lille laksefisk, lever 
nu kun i et par danske å-systemer 
i Vadehavet og er mere truet af 
udryddelse end isbjørnen.

MERE INFORMATION
FAKTA

Du kan få meget mere at vide om Nationalpark Vadehavet  
og UNESCO verdensarv på nettet. Vi har en app, som du  
kan hente inden, du tager ud i oplevelserne. Vi har selv- 
følgelig også en hjemmeside, som du kan dykke ned i, 
nationalparkvadehavet.dk. 
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INFO OM NATIONALPARKEN
Her er en rigdom af magasiner, en kulturguide, en 
søjlerute, guides til fugleopleveler, en oversigt over 
alle vores partnere og indgangen til et stort under-
visningsunivers med sjov, leg og læring på
mitvadehav.dk. 

Søjleruten

Nationalpark
Magasinet

Kulturguiden

Fugleguiden

Scan og se mere
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NATIONALPARKPLAN
“Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2025”  
danner grundlag for arbejdet med at etablere og 
udvikle Nationalpark Vadehavet. Planen beskriver 
nationalparkens natur-, landskabs- og kultur- 
historiske værdier og opstiller mål for, hvordan de 
kan styrkes og udvikles. Planen opstiller også mål 
for udviklingen af friluftsliv, formidling og erhverv  
i nationalparken. 

Nationalpark Vadehavets vision er, at vi er inter- 
nationalt kendt som et enestående marsk-, gest- 
og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. 
Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i  
et bæredygtig samspil mellem natur og mennesker. 

FN’s verdensmål er indarbejdet i vores aktiviteter  
og indsatser.

Nationalparkplan 2019-2025 FNs verdensmål

Indsatsområde 1
Natur og landskab (brede indsatser)

Beskyttelse af kystfugle

Indsatsområde 2
Kultur og kulturhistorie

Bæredygtig kulturturisme 
– NAKUWA       

Bygningsarven i 
vadehavsområdet

Indsatsområde 3
Friluftsliv

Velkommen 
til nationalparken

Code of Conduct

Indsatsområde 4 Undervisning, 
forskning, natur- og kulturformidling

Mit Vadehav

Nationalpark Magasinet

Flydende og mobil formidling

Indsatsområde 5 Lokalsamfund, 
erhverv og turisme

Partnerprogram
  

Lejrskole-projekt
  

Indsatsområde 6 Trilateralt  
vadehavssamarbejde og verdensarv

UNESCO Verdensarv



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 træk- 
fugle. 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.

VADEHAVETS VÆRDIFYLDTE FORTÆLLING

VADEHAVET inspirerende · dedikeret · uerstatteligt


