Nyt fra nationalparken

Kære læser
De første tegn har vist sig: Fuglene er meget mere aktive, og lærken er hørt synge over
marsken. Dagene er blevet længere, og inden vi får set os om, er det forår. Ved Vadehavet
er det lig med sort og hvid sol. Det er også tiden, hvor fuglene samles for at 'tanke op',
inden de flyver videre mod deres sommerdestinationer. Altså er foråret lig med et mylder af
liv ved Vadehavet.
Blomsterne pibler op af græsplænerne, som på Højergård på fotoet ovenfor. Højergård blev
i slutningen af 2016 købt af Realdania By & Byg. Den udgøres af tre unikke bygninger, som
præsenterer tre århundreder. Læs mere på Realdanias hjemmeside, hvor du finder
massevis af viden om sønderjysk bygningskultur, Tøndermarsken, Højer by og meget mere.
Med ønsket om en fantastisk weekend ved Vadehavet og en dejlig indgang i forårets første
måned - de bedste hilsner fra sekretariatet.

Formand og vadehavsborgmestre mødtes
Formand for Nationalpark Vadehavet, Janne
Liburd, havde 22. februar et positivt møde med
borgmestrene fra de fire vadehavskommuner,
Sofie Valbjørn (Fanø), Erik Buhl (Varde), Jesper
Frost Rasmussen (Esbjerg) og Henrik Frandsen
(Tønder). Partnerne mødes en-to gange årligt,
for at orientere hinanden om, hvad der sker i
nationalparken. Janne Liburd fik sagt tak for

indsats og bidrag til fejringen af 10 året for
nationalparkens etablering 16. oktober 2020.
Samarbejdet mellem kommunerne og
nationalparken er gradvist blevet forstærket,
og antallet af projekter og aktiviteter er
efterhånden ganske omfattende på natur,
kultur, friluftsliv, formidling, regional udvikling,
verdensarv og det trilaterale samarbejde.
Partnerne var enige om at se nærmere på,
hvordan samarbejdet kan styrkes strategisk
og tværkommunalt i 2021. Endvidere var der
enighed om, at der skal arbejdes for at opnå
statslige bidrag til verdensarven og for
fastholdelse af den årlige finanslovsbevilling til
nationalparken, som er udset til reduktion i
2023.

Vi arbejder på at bevare mørket
Det lyder måske helt sort - men ikke desto mindre er det sandt. Forskellige steder i det
trilaterale vadehavssamarbejde arbejder man på at bevare mørket, som faktisk er en
sjældenhed og meget værdifuldt. Nattemørket er vigtigt, både for dyr og insekter, men også
for os. Vi og vore gæster kan få en helt speciel oplevelse under en fuld stjernehimmel. For
nattemørke er ikke alle forundt.
I april bliver der afholdt et webinar, som vil bringe organisationer og interessenter sammen
for at blive inspireret og for at afdække mulige samarbejdsflader. Mørket er vigtigt, og det vil
der være fokus på i forbindelse med webinaret, som er arrangeret at Wadden Sea Forum.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 23. april.

Vil du være med til at gøre en forskel?
Vidste du, at du kan være med til at fremme biodiversitet, nedbringe CO2- og
fosforudledning, mindske klimabelastningen og dermed tage et skridt i den rigtige retning
for områdets landbrugsproduktion?
Det kan du gøre ved at melde dig ind i Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet.
Du kan melde dig ind som A- eller B medlem. Indmelding sker ved at indsætte et beløb på
foreningens konto. Et A-medlemskab koster 200 kr. årligt og et B-medlemskab - der er en
slags støttemedlemskab - 100 kr. årligt.
Du kan læse mere om foreningen på dens hjemmeside. Måske får du også lyst til at melde
dig ind og dermed gøre en forskel?

Bookenshelter.dk i luften ved Vadehavet
De varmere temperaturer kan måske friste til en overnatningen i det fri? Og skal du finde en
shelter, er der hjælp på vej. Fra 1. marts kan du nemlig booke din shelterovernatning i
vadehavsområdet online på Bookenshelter.dk.
De første, du kan booke, er de helt særlige shelters i Tøndermarsken. Hver shelterplads
består af to drejbare shelters og en bålplads med seks siddekuber. I disse shelters kan du
altid komme i læ, for de kan drejes 360 grader rundt, så du kan vende dem efter vind, vejr
og udsigt. Hvert shelter har plads til tre voksne eller to voksne og to børn.
Så fra 1. marts bliver det meget nemmere at finde og booke en shelter ved vadehavskysten,
også lang tid i forvejen, og planlægge en tur ud i Vadehavets unikke natur.
Alle shelterejere har mulighed for at lægge deres shelter op på portalen. Hvis du vil vide
mere om Bookenshelter.dk og hvordan du kan få din shelter på platformen, så kontakt
gerne Bettina Munch fra Nationalparksekretariatet.

Det Van(d)vittige Vidunderlige Vadehav
I en tid præget af mange aflysninger og restriktioner har formidlerne i MYRTHUE – Natur,
Kultur & Læring tænkt ud af boksen og udviklet endnu et tilbud til børnefamilier, så de på
egen hånd kan opleve den storslåede natur i den nordlige ende af Vadehavet ved
Myrthuegård.
På Myrthuegård kan gæsterne gratis låne en rygsæk fyldt med kort, grej og inspiration til
aktiviteter for børn og voksne om og ved Vadehavet. Materialet har fokus på Vadehavets
natur, nationalparken og verdensarven og opgaverne tager afsæt i Mit Vadehav. Turen er
samlet ca. 2 km. lang, og gæsterne henter rygsækken i Myrthuegårds hvide ”Svalehus”, der
altid er åbent. Det er også en god idé at tage mad og drikke med på udflugten, og der er
gode steder til en hyggelig pause og et lille hvil.
Familieturen er en del af den udvikling, som MYRTHUE har sat i gang, fordi Myrthuegård er
blevet udpeget til port til Nationalpark Vadehavet. Du kan læse mere om projektet
'Velkommen til Nationalpark Vadehavet' på vores hjemmeside.

Vi kommer ud til vores partnere
Nationalpark Vadehavet kommer gerne ud til vores samarbejdspartnere. Det gør vi både
med Nationalparkskibet og med vores mobile udstilling. Den mobile udstilling bliver kørt ud
til vores partnere af de frivillige Knud Aage og Gladys, som giver kyndig vejledning i hvordan
udstilllingen åbnes og lukkes og naturligvis fyldes op med tryksager og spændende
bestemmelsesark, faktaark og kort.
Udstillingen kan bookes i forbindelse med arrangementer i de fire vadehavskommuner, men
den bruges også som en midlertidig udstilling på eksempelvis campingpladser. I forbindelse
med vores verdensarvsfejring i 2019 kørte vores frivillige den helt til Wilhelmshaven i
Tysdland, og den har også været med på Naturmødet i Hirtshals - så den kommer virkelig
rundt omrking. Udstillingen er allerede nu booket i ca. halvdelen af sæsonen, men der er
stadig ledige uger, så er du partner og har du plads til besøg af vores fine udstilling, så
kontakt Alette Houman Dyhrfjeld i sekretariatet, så ser vi, om vi kan finde en uge der passer
dig.

Partnerdag uden benspænd
I fjor måtte vi med meget kort varsel aflyse vores årlige partnerdag, men selv om vi alle
dagligt stadig slås med corona, så får den ikke lov til at spænde ben for partnerdagen
2021.
Dagen holdes på onsdag 3. marts i en noget uvant - og naturligvis fuldstændig coronasikker udgave. Partnerdagen 2021 bliver således afviklet som en live-sending på nettet
(Facebook og Youtube), hvor vi sender fra det til lejligheden indrettede ’vadehavs-studie’ på
Myrthuegård. Partnerdagen får altså en form som en informativ, men uformel tv-udsendelse
- lidt i stil med Aftenshowet. Partnerdag-udsendelsen sendes fra kl. 9.30 til 11.30.
Vi har på forhånd besøgt en række partnere, som vi har lavet optagelser med, men det
meste bliver live fra 'studiet' på Myrthuegård. Dagen vil byde på input og inspiration til,
hvordan man kan klare corona-tidens udfordringer, præsentation af det nye
partnerprogram, et indblik i hvordan partnere inddrager Vadehavet og nationalparken i
deres virke, præsentation af vores ny friluftsguide og film, inspiration fra naturområdet The
Wash i England og meget mere.
Alle partnere vil modtage en mail med direkte links til live-sendingen.

Hvem sidder der bag skærmen...
Desværre kan vi ikke afholde vores årlige forskningsseminar fysisk, så en fyldt foredragssal
på Syddansk Universitet i Esbjerg bliver det ikke til. Men hvor der er en vilje, er der en vej. Så
i bedste "Jeppe Åkjær stil" afholder vi i morgen vores seminar bag skærmen.
Vi har inviteret en række forskere til at præsentere resultater og konklusioner fra deres helt
aktuelle forskningsprojekter, og dagen byder på spændende indlæg om Vadehavet inden
for en bred vifte af fag og emner.
Det er syvende gang, at nationalparken afholder forskningsdagen. Den er vigtig for
opbygning af ny viden om natur, kultur og samfund på vigtige områder. Deltagerne og
forskerne lærer om og af hinanden, hvilket giver grobund for en dybere forståelse af
Vadehavets enestående natur og kulturelle arv. Du kan finde information om tidligere
forskningsdage på vores hjemmeside.

Vidste du at:
Søren Solkær udstiller sine Sort Sol fotos på Herning Museum og contemporary art?
Søren Solkærs smukke fotos er omtalt i The Guardian, The Times og på Thisiscollosal?
det fælles vadehavssekretariat i Wilhelmshaven søger en barselsvikar?
du kan finde massevis af viden om Vadehavet på MitVadehav.dk?
du inden længe kan være så heldig at opleve fænomenet "sort sol" ved Vadehavet?
du stadig kan nå at søge om tilskud til et spændende projekt eller initiativ?
Realdania har lavet en podcast, hvor de tager på tur i Højer?
Hotel Britannia i Esbjerg netop har modtaget prisen 'Årets Bo og Spis adresse 2020'?

Fotos: Højergård: Urik Pedersen; Janne Liburd: Lene Esthave; Dark Sky Webinar: Wadden Sea Forum; Græsning: John
Frikke; Book en shelter: Ulrik Pedersen; Børrn på tur: Helle Hovmand-Rasmussen; Mobiludstilling: Ribe C amping;
Partnerdagcollage: nationalparkpartnere; Forskningssemniar: John Frikke; Vidste du at: Torben Andersen

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

