Nyt fra nationalparken

Kære læser
Mandø Ebbevej er et af de mest fotograferede steder i Nationalpark Vadehavet - skarpt
efterfulgt af Gulebjerg ved Marbæk og de fire hvide mænd ved Esbjerg. Men Vadehavet er
meget mere end smukke fotos. Vadehavet rummer et hav af spændende oplevelser og
viden og er nogle steder ganske uudforsket. Sidstnævnte vil vi gerne ændre på, hvorfor vi i
vores forskningsudvalg løbende arbejder på at afdække ny viden. Den viden kan du få et
indblik i, når vi den 26. februar dykker ned i Vadehavet sammen med en række forskere.
Men inden forskningsseminaret er der vinterferie - og i denne mail vil vi blandt andet fortælle
lidt om, hvad du kan opleve der.
Med ønsket om en fantastisk og vidensfyldt weekend ved Vadehavet og en dejlig vinterferie
- de bedste hilsner fra sekretariatet.

Vil du dykke ned i Vadehavet med os?
Vadehavet byder på masser af spændende oplevelser for både lokalbefolkning og
besøgende, og også for forskerne er Vadehavet en skatkiste af interessante emner og
problemstillinger. Derfor er der hele tiden forskningsprojekter, hvor forskerne så at sige
”dykker ned i Vadehavet” i deres arbejde med at få ny viden og gøre os alle klogere på en
lang række emner inden for bl.a. natur, biologi, geologi, klima, historie, kulturhistorie,
turisme og meget, meget mere.
Fredag den 26. februar holder Nationalpark Vadehavets forskningsudvalg et
forskningsseminar, hvor man har inviteret forskere til at præsentere resultater og
konklusioner fra deres helt aktuelle forskningsprojekter. Forskningsdagen, der afholdes
virtuelt, byder på spændende indlæg om Vadehavet inden for flere fag og emner. Du kan
læse mere på vores hjemmeside, hvor du også finder programmet. Tilmeld til på
vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Højsæson for regulering af rovdyr
Vinter er en slags højsæson for Prædationsprojektet i Nationalpark Vadehavet. For netop
nu er det vigtigt at få begrænset antallet af rovdyr i de udvalgte indsatsområder mest
muligt. Vi ønsker, at de jordrugende fugle kan indlede deres yngletid med så få etablerede
prædatorer som muligt. På dén måde får vi den største effekt af den store indsats, som de
frivillige jægere gør i oplandet til nogle af de vigtigste områder for ynglefugle i Vadehavet.
Som en vigtig forudsætning for at gøre det så godt som muligt her i vinterhalvåret, har
projektet netop fået tildelt de nødvendige tilladelser i medfør af vildtskadebekendtgørelsen.
Det giver en række udvidede beføjelser, så især de invasive rovdyr samt ræv kan reguleres
døgnet rundt, og de nu kan fanges i de nye rørfælder, som projektet i stigende grad
benytter sig af. Det er effektive fælder, som er meget skånsomme over for fangede dyr, og
som let kan kameraovervåges døgnet rundt, så ingen dyr lider unødig overlast.
Prædationsprojektet er i løbet af vinteren også blevet udvidet med to nye indsatsområder,
så der, ud over i de hidtidige områder, også gøres en indsats for ynglefuglene i
Tøndermarskens ydre koge og i områderne ved Ho og Skallingen. En stor fordel for
projektet er også ansættelsen af en koordinator for de nu 40 frivillige jægere, som er det
bærende element i projektet.

Traner trompeterer ved Gl. Hviding Engsø
Et par trompeterende traner er ikke længere et ualmindeligt syn ved Vadehavet, men at op
til 350 er samlet på ét sted, det er et særsyn uden lige. Ikke desto mindre, så er det hvad
fugleglade borgere på vadehavskysten ved flere lejligheder har kunnet opleve på vaderne
ved Råhede Vade og ud for Gl. Hviding Engsø. Traner fra hele Sønderjylland har øjensynligt
fundet sammen om at danne en fælles overnatningsplads i Vadehavet, hvor de
majestætiske fugle kan stå i lavt vand og vide sig nogenlunde sikre for, at de ikke
overraskes af hverken nataktive ræve eller mennesker.
Da der er tale om et fælles nattesæde, opleves det helt usædvanlige fænomen primært om
morgenen og hen mod solnedgang om aftenen. Dagtimerne tilbringer de mange traner
nemlig inde i landet, hvor de ligesom gæssene opsøger stubmarker, hvor de kan finde
føden i form af spildkorn eller nedfalden majs. Fænomenet med de mange traner er nyt, og
skyldes givet vis, at den danske ynglebestand gennem de seneste 10-15 år er mangedoblet
og nu er tæt på at runde de 500 par, samtidigt med at en stribe af milde vintre har fået de
store trækfugle til at ændre strategi. Derfor er antallet af overvintrende traner også vokset

betydeligt, og især inden for de seneste 5-7 år har flere og flere af dem valgt at blive her om
vinteren i stedet for at tage den traditionelle tur til Spanien eller Portugal for at overvintre.
Nu bliver det spændende at se, hvordan de tackler den alvorlige vinterkulde, som for tiden
præger vore breddegrader.

Fem lande samarbejder om ØL
Ja du læste rigtigt!
Nationalpark Vadehavet arbejder sammen med Prowad Link partnere i Tyskland, Holland,
England og Norge på at skabe et samarbejde mellem bryggerier på tværs af de fem lande.
Samarbejdet skal skabe fokus på bæredygtig udvikling, aktivere Verdensarvs-brandet og
øge kendskabet til Vadehavet og nationalparken gennem f.eks. beskyttelse og benyttelse
af naturens produkter. Samtidig giver det bryggerierne en mulighed for at samarbejde, dele
viden, udvikle produkter m.v.
Et konkret projekt i samarbejdet bliver at undersøge mulighederne for en øl-rute lokalt og
på tværs af landene.

Er du fristet til at søge?
Så hold dig endelig ikke tilbage.
Frem til 15. marts kan du søge om tilskud til lokale initiativer, som eksempelvis et lokalt
netværksarrangement, som skal udbrede kendskabet til eller udvikle Nationalpark
Vadehavet, en ny spændende event i nationalparken, forbedring af mulighederne for
friluftsliv eller et mindre naturgenopretningsprojekt. Mulighederne er mange, og det er bare
om at søge.
Som tidligere år giver vi også tilskud til Nationalparkdagen i 2021. Vi er klar over, at corona
kan påvirke afvikling af dagen, som er den 30. maj. Men vi er optimister og håber, at
Nationalparkdagen kan afvikles i år - med mange glade gæster.

Tre lande deler noget unikt

Nationalpark Vadehavet er en del af det trilaterale vadehavsområde, som strækker sig fra
Blåvandshuk i Danmark til Den Helder i Nederlandene. Dette område og samarbejdet
omkring det er helt unikt. Vi deler en enestående mangfoldighed, en unik naturlig dynamik
og uforglemmelige oplevelser. På Instagram kan du få et indtryk af hvor forskellige og
alligevel ens Vadehavet i de tre lande er - søg på #waddensea og få en flot visuel oplevelse.
En del af vores samarbejde foregår gennem Vadehavssekretariatet i Wilhelmshaven. Her
har de for nylig ansat en ny kollega, nemlig Dr. Kristine Meise. Hun afløser Gerold Lüessern,
som er gået på velfortjent pension. Kristine Meise skal arbejde i beskyttelsesteamet og
være koordinator for Det Østatlantiske Trækfuglesamarbejde. Kristine har indtil nu arbejdet
videnskabeligt med at beskrive, hvordan det fysiske og sociale miljø er med til at forme og
påvirke dyrelivet. Hun har 10 års erfaring i at forstå de udfordringer for naturbeskyttelsen,
der opstår i mødet mellem behovet for beskyttelse og benyttelse, og hvordan begge dele
skal indgå for at nå bæredygtige løsninger.

Vinterferie ved Vadehavet
Har du vinterferie, og mangler du inspiration til, hvad du kan lave? Så vil vi foreslå, at du
dykker ned i Vadehavet. Det kan naturligvis være i bogstavlig forstand som vinterbader, men
det kunne også være et dyk ned i de lidt oversete steder i vadehavsområdet, som
eksempelvis de mange (og lange) diger eller nogle af de lidt mindre profilerede sluser ved
Brøns Å, Rejsby Å og Kongeåen.
Selvom alle de spændende natur- og kulturinstitutioner er lukkede, så kan du stadig godt få
en sjov og lærerig oplevelse ved Vadehavet, takket være de mange materialer, som
Vadehavets formidlere har været med til at udvikle til Mit Vadehav. På siden finder I både
underholdning til bilturen, inspiration til en virkelig frisk tur ved vaden (hvis temperaturen
fortsætter), aktiviteter til de historieinteresserede og baggrundsviden til de voksne.

Vidste du at:
sekretariatet i Wilhelmshaven søger en barselsvikar?
du kan finde massevis af viden om Vadehavet på MitVadehav.dk?
du kan hjælpe Esbjerg Museum ved at fotografere eller tegne bygningsdetaljer?
Arla har en inspirationsside med madløjer til vinterferien?
du kan finde inspiration til sankemad i vores nye "364 oplevelser i Nationalpark
Vadehavet"?
Nationalpark Thy har fundet 20 nye fluearter, heriblandt kæmpefluen Harald?
du kan se dansende traner ved Råhede i videoen nedenfor?

Fotos: Mandø Ebbevej: Lars Roed; Klyder i kærlig omfavnelse: John Frikke; Prædationsjægere: John Frikke; Traner: John
Frikke; Øl: West Brew; Tilskud: Grundejerforeningen Kromose Syd; Vinterferie: Lars K Detlef; Vidste du at: C amilla
Thorenfeldt

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

