
Nyt fra nationalparken

Kære læser
I den nordligste ende af nationalparken finder du Blåvandshuk Fyr. Her begynder
Vadehavet, som strækker sig helt til Den Helder i Nederlandene. Fyret står på Danmarks
vestligste punkt og med sine 39 meter er det ikke lige til at overse. Takket være prismerne
lyser lampen i fyrets top så kraftigt, at den kan ses 23 sømil væk. Og ikke alene er udsigten
fra tårnet fantastisk - du får også god motion af at komme derop: Der er nemlig 170
trappetrin til tårnets top. Motion er godt - særligt når det foregår i det fri, og det finder du
inspiration til i denne nyhedsmail.
 
Med ønsket om en fantastisk weekend med massevis af god motion og spændende
oplevelser ved Vadehavet - de bedste hilsner fra sekretariatet.
 

https://vardemuseerne.dk/museum/blaavandshuk-fyr/
https://vardemuseerne.dk/museum/blaavandshuk-fyr/


Vadehavet er en klimahelt
En ny rapport fra FN-organisationen UNESCO dokumenterer, at verdens marine
verdensarvssteder binder helt enorme mængder kulstof, såkaldt blue carbon. 

De i alt 50 marine verdensarvssteder binder kulstof svarende til 10% af klodens emission af
klimagasser i 2018. Hvis disse vigtige områder ødelægges eller påvirkes, betyder det
omvendt, at der så frigives enorme mængder kulstof, der vil påvirke klodens klimaregnskab
særdeles negativt. Rapporten understreger dermed de marine verdensarssteders store
betydning, og Vadehavet er altså en aktiv, naturlig klimahelt, der med sine ålegræsbælter
og tidevandspåvirkede marskområder binder flere mio. tons kulstof.

Samlet omfatter de marine verdensarvs-økosystemer, der foreuden Vahavet også tæller fx
Great Barrier Rief i Australien og Galápagos-øerne i Stillehavet, et område på 207 millioner
hektar. De repræsenterer 10% af alt beskyttet havområde globalt fra og med 2020.

Læs mere på nationalparkens hjemmeside. Hvis du ønsker at læse hele
rapporten Custodians of the globe’s blue carbon assets (2021), kan den downloades her.

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375565
https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2021/mar/vadehavet-er-en-klimahelt/
https://whc.unesco.org/en/blue-carbon-report


På gåtur i nationalparken
Projektet "Velkommen til Nationalpark Vadehavet" er godt på vej. Projektet skal gøre
oplevelsen af naturen så tilgængelig som muligt og hjælpe besøgende med at afkode
landskabet, geologien, kulturen og den særlige natur. Formidlingen udpeger og leder de
besøgende hen til oplevelserne – uden om de sårbare områder. Vi kan næsten ikke vente
med at vise det frem. 
 
Men indtil det er færdigt, kan du få mange gode oplevelser på gå-ben i Nationalpark
Vadehavet. I forbindelse med NAKUWA-projektet blev der udviklet en APP, som guider dig
gennem området til fods. Er du trænet kan Tøndermarsken byde på hele 54 km vandreruter,
Naturstyrelsen har peget på små vandreture på Fanø og i Ho Plantage samt på Rømø - og
du kan generelt søge inspiration til blandt andet vandreture på "Ud i naturen".
 

På tur med hunden

https://toendermarsken.dk/marskstien/vandreruter/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/velkommen-til-nationalpark-vadehavet/
http://nakuwa.dk/wandertourismus-wse-broschure-dk
https://toendermarsken.dk/marskstien/vandreruter/
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89743/Fan�_031213_Web.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/92681/036_ho_plantage.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89760/R�m�_281113_Web.pdf
https://udinaturen.dk/map-page?scIds=1207
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/hund-i-snor/


Det er rigtig dejligt at have selskab af sin firbenede ven, når man er på tur ved Vadehavet.
Og hunde er meget velkomne - bortset fra et enkelt sted - nemlig på Skallingen. Her må
hunde ikke komme, de må faktisk ikke engang være med i bilen.

Strandene ved Vadehavet er oplagte til at lade hunden løbe frit. Og det må den gerne i
vinterhalvåret. Men inden vi får set os om, er det 1. april. Og fra denne dato skal du igen
huske at have din hund i snor på stranden. Vi ved godt, at rigtig mange har styr på deres
hund, men det ved fuglene og sælerne ikke - så derfor - husk at få snor på hunden, når du
færdes på stranden i fuglenes og sælernes yngletid. Vil du gerne lære at "læse" fuglenes
signaler, så tag et kig på vores folder om "Ynglefugle på stranden" og bliv klogere på sæler
på Naturstyrelsens hjemmeside.
 

Mange flere på tur
Corona har i mere end et år påvirket vores hverdag. Danskerne har måttet ændre deres
vaner. Weekenden, der før blev brugt på en tur i biografen, på café eller restaurant, bliver i
større grad brugt på naturoplevelser. Det er vi rigtig glade for - for vi vil så gerne vise alle,
hvor dejligt et område Nationalpark Vadehavet er. I vores søsternationalpark i Slesvig-
Holsten i Tyskland oplever de også et stigende besøgstal. Og de oplever også, ligesom vi, at
mange af gæsterne besøger området for første gang og derfor har brug for at blive guidet.
Selvfølgelig er der en kulturforskelle mellem lande, men udfordringen er stort set til stede i
alle natur-, nationalparker og naturområder i hele den vestlige verden.
 
Ikke alle gæster sætter sig ind i regler og retningslinjer, når de tager ud i naturen - og
endnu flere ved faktisk ikke, hvor meget deres besøg kan påvirke området. Det er en del af
vores arbejde at oplyse om det, men vi kan ikke gøre det alene. Derfor samarbejder vi på
tværs af grænser, organisationer, foreninger og partnergrupper, for at hjælpe de
besøgende til at blive den bedste gæst.
 
Du kan også være med til at hjælpe: Ser du fx en hund uden snor på stranden i
sommerhalvåret eller en bil i klitterne, så fortæl gæsten, at det ikke er godt for dyrelivet og
naturen. Men myndighedhedsbeføjelsen - den overlader vi til Naturstyrelsen og politiet.
 

https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/hund-i-snor/
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/vadehavet-ynglefugle-folder-f3-tryk
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskadekommet-vildt/saeler-og-hvaler/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/?na=view&id=72
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/sh/
https://www.youtube.com/watch?v=EfRrMcvs0Ao&t=31s


Verden er lille
For ikke længe siden kunne vi fortælle, at CWSS-sekretariatet i Wilhelmshaven (sekretariat
for det fælles dansk-tysk-hollandske vadehavssamarbejde) søgte en barselsvikar for deres
kommunikationskonsulent, Annika Bostelmann. Og da vi hørte, hvem vores nye kollega i det
trilaterale samarbejde bliver, blev vi meget glade. Dels fordi der nu kommer en dansk
medarbejder i sekretariatet, og dels fordi vi kender hende rigtig godt og ved, at de får en
velkvalificeret vikar. Ditte Dyrbo Hviid, som har været formidlings- og udviklingskonsulent hos
Nationalpark Vadehavet, er nemlig den nye medarbejder i Wilhelmshaven.
 
Så her er endnu et bevis på, at verden er lille. Vi ser frem til at arbejde sammen med Ditte
igen. 
 

Vidste du at:

https://www.waddensea-worldheritage.org/common-wadden-sea-secretariat
https://www.waddensea-worldheritage.org/common-wadden-sea-secretariat
https://www.youtube.com/watch?v=g9USySM6Z6g&t=60s


Marsklam er kendt for den særlige smag?
smagen af Vadehavet er smagen af sol, saltvand, græs og vind?
Rømøslagteren har fine opskrifter med vadehavslam på sin hjemmeside?
du kan blive klogere på Får ved Vadehavet med Mit Vadehav?
Sydvestjyske Museer har indgået en 5-årig aftale med Nationalmuseet?
Ballum Camping har fået ny reception med gæs?
Danmarks Østersfestival har valgt Yvonne Seier Christensen fra champagnehuset Les
Cinq Filles, ind i bestyrelsen?
du kan bruge Mit Vadehav til inspiration til ferieaktiviteter med børnene i påskeferien?

 

 Fotos: Blåvandshuk Fyr: Leif Heegaard; Skallingen: Lars Gejl; Vandrer: Wasabi Film; Hund i snor: Ditte Hviid; Menesker
på Vaden: Adam Schnabler; Ditte Hviid: John Frikke; Lam: Jørgen Bram; Video med Lam: Søren Christensen

 

        

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.marsk-produkter.com/440786217
https://www.projekt-klimagaarden.dk/smagen-af-vadehavet/
https://www.projekt-klimagaarden.dk/smagen-af-vadehavet/
https://www.mitvadehav.dk/grundskole#/#text=f%C3%A5r lam&filters[taxonomy]=field_subject%3ADyreliv&pager=0:14
https://www.sydvestjyskemuseer.dk/da/generel-information/aktuelt-oversigt/2021/omfattende-aftale-med-nationalmuseet/
https://www.facebook.com/photo?fbid=3373524112748872&set=pcb.3373524182748865
https://irp-cdn.multiscreensite.com/5f0d4424/files/uploaded/Lokal-PM-Yvonne-Seier-Christensen-stifter-af-champagnehuset-Les-Cinq-Filles-indtr�der-i-bestyrelse-for-Danmarks-�stersfestival-15-03-2021.pdf
https://www.mitvadehav.dk/p�-ferie-ved-vadehavet
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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