
Nyt fra nationalparken

Kære læser
De tunge skyer blev brudt af solens stråler og temparaturen fik et ordentligt ryk opad.
Fuglenes sprudlende sang bekræfter, at sommeren endelig er kommet, at der er unger i
rederne og snart unger på vingerne. Lærken triller over marsken og sælerne solbader på
sandbankerne. Det er ganske vist - det er endelig blevet sommer ved Vadehavet - også
selvom natten bød på endnu en gang bulder og brag. Og i den forgangne weekend blev
nationalparkdagen fejret på en solrig søndag. Det og meget mere kan du læse mere om i
denne nyhedsmail.  
 
Med ønsket om en fantastisk weekend ved Vadehavet med massevis af spændende, solrige
oplevelser - de bedste hilsner fra sekretariatet.
  

http://visitfanoe.dk/da/home/


Velbekomme
Den 4. juni bliver en festdag i det gamle pakhus på Allégade 15 i Tønder. Denne dag åbner
Fødevarehuset Vores Marsk. I haven bag fødevarehuset vil der fra kl. 12.00-16.00 være
udendørsmarked med lokale fødevarer, smagsprøver og fødevarefortællinger og mange af
Nationalpark Vadehavets partnere er med.    
 
Mød bl.a. Restaurant Ros, der tilbereder og serverer smagsprøver med lam og urter,
Museum Sønderjylland, der fortæller om madkulturen langs Vadehavet og Tønnisgård, der
formidler natur og urter.    
 
Der er også mulighed for at købe forskellige lokale fødevarer og drikke med hjem. Der vil
nemlig være udendørs madmarked med flere forskellige lokale fødevareproducenter. Kisbæk
mælk, Marskdestilleriet, West Brew, Rømø Slagteren, Jernved Mejeri og mange flere vil sælge
deres produkter i løbet af dagen, ligesom dørene er åbne ind til formidling, showroom og
udsalgssted i Vores Marsk. 
 

https://voresmarsk.dk/
https://voresmarsk.dk/


En søndag med sol og sang fra oven
Flere steder i Nationalpark Vadehavet blev nationalparkdagen fejret i søndags. Naturcenter
Tønnisgård kunne fortælle om den skønneste fejring af i godt selskab af vore gæster og
naturen, der ikke kun bød på tomme ægskaller, som vidner om fugleunger, der er kommet
til verden, men de fik også set en nyfødt kalv, en rævehvalp, flere rådyr, kærhøg,
præstekraver, gøg og lærkesang på stort set hele turen.  
 
I Højer var der mulighed for morgencykeltur, rundvisning i udstilling om Tøndermarsken og
besøg i Naturskolen ved Vidåslusen i Højer. På Fanø blev nationalparkens logo lavet af
naturmaterialer på stranden og Fiskeri- og Søfartsmuseet dykkede ned i deres
weekendtema - rejer.
 
Nåede du ikke med til et af de fine arrangementer, så kan du stadig nå at fejre
nationalparkdagen til efteråret. Mere om det, når vi nærmer os. Men lige nu er det sommer
og så har alle vores partnere massevis af arrangementer at byde på.
 

http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode
https://www.facebook.com/Tonnisgaard
http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode


Idéerne væltede frem
Der var godt gang i snakken, og der kom masser af idéer frem til formidling, da Tønder
Kommune og Nationalpark Vadehavet onsdag d. 26. maj havde indkaldt til borgermøde på
Brøns Kro om Natur- og stiprojekt ved Astrup Engsø og Kildebjerg Sø. Når projektet er
færdigt, vil der være etableret fugleøer i søerne med gode betingelser for at ynglefuglene
kan få fred for rovdyr. Men der bliver også markeret et stiforløb rundt om søerne, så man
kan få en god gå-tur på omkring 8 km i det smukke område. Stierne starter ved Ankomsten
til Vadehavet, Stedet Tæller projektet, ved opkørslen til Rømødæmningen.
 
Det er et af de kommende infosteder, som nationalparken etablerer som en del af projektet
”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”, og på borgermødet kom der mange gode forslag
til, hvilke historier og emner der kan blive formidlet langs den nye stisløjfe. Flere meldte sig
til en arbejdsgruppe, som inden sommerferien vil gå de indkomne forslag igennem og gå
stien for at finde de rigtige placeringer.
 

https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/velkommen-til-nationalpark-vadehavet/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/realdania-steder-i-landskabet/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/velkommen-til-nationalpark-vadehavet/
https://www.facebook.com/raceforoceans/events/?ref=page_internal


Kæmpe indsats for havet
Strandrensning er en vigtig opgave for os alle at deltage i. Selvom det i realiteten er for
sent, når vi allerede har tabt et stykke plastik, så er det vigtigt at få plastik hurtigst muligt
væk fra naturen og dens beboere. Race for Oceans arrangerer bl.a. strandrensningsture og
vi er så heldige, at de kommer til Vadehavet i juli måned.
 
Du kan tilmelde dig via Facebook og være med til at gøre en forskel sammen med Race for
Oceans, som gør en kæmpe indsats for at holde strandene rene, så både naturen og vi får
en god oplevelse på stranden. 
 
Race for Oceans holder strandrensning i 2021 fra torsdag den 29. juli til lørdag den 7.
august. De starter på Sylt og så går stafetten ellers igennem Vadehavet og videre op til
Skagen, hvor de afslutter i august. Under deres besøg ved Vadehavet overtager de
vores Instagram, så du kan følge deres arbejde.
 

Årsrapport for 10-året
2020 var året, hvor vi fejrede
nationalparkens første 10 år, men også et
år, som blev meget anderledes for hele
verden.   
 
Mange af de planlagte events i forbindelse
med fejringen måtte tilpasses corona-
situationen, som i den grad prægede både
privat- og arbejdsliv for alle. De sædvanlige
håndtryk og kram blev udskiftet med vink og
smilene blev skjult bag mundbind. Og
kolleger var nogle man så på en skærm og i
den grad savnede sparring og samspil med.
 
Men på trods af de mange udfordringer, blev
Nationalpark Vadehavet fejret og året
beskrevet i Årsrapport 2020, som du kan
læse online. 
 
I årsrapporten finder du naturligvis
beskrivelse af fejringen, men også status på
vores mange projekter, som bestemt ikke
stod stille.
 

https://raceforoceans.org/strandrensning
https://www.facebook.com/raceforoceans/events/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/nationalparkvadehavet/
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/2020_npv_a_rsrapport_final
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/2020_npv_a_rsrapport_final


Det sker i Nationalpark Vadehavet
Det kan du opleve:

Nationalparkens Mobiludstilling er ved Kammerslusen uge 22, Darum Camping uge 23
og Ribe Camping uge 24
nationalparkskibet "Vadehavet" har øvelsessejlads den 8. juni og den 22. juni sejler vi
til Esbjerg
nationalparkskibet "Vadehavet" deltager i indvielse af Sønderho Havn 26. juni
nationalparkskibet sejler med Københavns Universitet uge 26 
Nationalparkmagasin #8 udkommer i uge 25, læs også Nationalparkmagasin #7

Guidede ture og arrangementer i de kommende måneder kan du blandt andet finde på
vores hjemmeside.
 

Vidste du at:

http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/den-mobile-udstilling/
https://www.kammerslusen.dk/
https://www.darumcamping.dk/
https://ribecamping.dk/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/nationalparkskibet/
https://www.sonderhohavn.dk/havnedrift/
https://ign.ku.dk/
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/npvh_magasin_issuu
http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode


der er Heltinder og Hekse i Ribe?
der er fundet en arabisk guldmønt i Ribe?
du kan se resultaterne fra den afholdte HavBlitz?
der er kommet 20 nye partnere i 2021, heraf 2 produktpartnere?
Mit Vadehav har et søgefilter der hedder "Vadehavet kan spises"?
Mit Vadehav nu har opgaver til ungdomsuddannelserne?
vi er repræsenteret ved Folkemødet i år?
Race for Oceans har fokus på Verdensmål 14 - Livet i havet?
Race for Oceans i 2020 modtog Verdensmålsprisen i kategorien "Ildsjæl"?
sæltællingerne ved Vadehavet er begyndt? Du kan læse rapporten for 2020 her.

 

 Fotos: Lys over Fanø: Nana Ipsen; Sankemad: Naturcenter Tønnisgård; Nationalparkdag: Naturcenter Tønnisgård;
Borgermøde Brøns: Henrik Mikaelsen Strandrensning: Race for Oceans; Det sker i Nationalparken: Susanne Jensen;

Vidste du at: Xenia Salomonsen
 

        

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://hexmuseum.dk/saerudstilling/
https://sydvestjyskemuseer.wordpress.com/
https://www.havblitz.dk/?utm_source=HavBlitz+2019&utm_campaign=201aa22bba-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_09_08_38_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_c464690ad2-201aa22bba-43896045&mc_cid=201aa22bba&mc_eid=a4a27b0f54
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerprogram/nationalparkpartnere/
https://www.mitvadehav.dk/grundskole#/#filters[taxonomy]=field_subject%3AVadehavet kan spises&pager=0:14
https://www.mitvadehav.dk/ungdomsuddannelse#/#pager=0:14
https://folkemoedet.dk/
https://www.verdensmaalene.dk/maal/14
https://www.verdensmaal.org/nyheder/vinderne-af-verdensmalsprisen-2020-er-karet
https://www.waddensea-worldheritage.org/resources/2020-harbour-seal-report
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_archive/
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