
Nyt fra nationalparken

Kære læser
Dette er vores sidste nyhedsmail inden sommerferien. Vi håber, at din ferie blandt andet vil
blive brugt i Nationalpark Vadehavet, og vi vil med denne mail give dig inspiration til, hvad du
kan opleve og blive klogere på hen over sommeren. Skulle vejret svigte, så skal du ikke
fortvivle, for der er aldrig dårligt vejr - som bekendt kun forkert påklædning. Er du alligevel
mest til det gode vejr, så har vi også en løsning på, hvad du kan lave inden døre, for fra den
24. juni kan du hente vores nye spændende Nationalpark Magasin. Enten hos en af vores
mange partnere eller på biblioteket.
 
Med ønsket om en fantastisk sommer ved Vadehavet med massevis af spændende, solrige
og sjove oplevelser - de bedste hilsner fra sekretariatet.
  

Nationalpark Magasin 2021 er på vej
Er du en af de læsere, der hvert år glæder dig til at
læse vores Nationalpark Magasin (som vi selv synes er
verdens bedste)?
 
Så har vi en god nyhed til dig.
 
Fra næste uge kan du hente årets Nationalpark
Magasin hos en af vores 240 partnere eller på et af
bibliotekerne i de fire vadehavskommuner. Rent faktisk
er det lige nu på vej fra trykkeriet både til sekretariatet
på Rømø og ud til vores partnere. Og på Instagram kan
du få små udpluk af teksterne og se nogle af de

https://www.facebook.com/Mand�-Naturteater-112698557074521
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/npv_magasin_2021_screen
https://www.instagram.com/nationalparkvadehavet/


fantastiske fotos fra magasinet. 
 
Årets udgave rummer massevis af spændende læsning
om kultur, natur, landskaber, den legendariske
ravmand fra Oksbøl, de andre danske nationalparker,
de bedste udsigter i Nationalpark Vadehavet og meget
mere. Så husk at komme forbi sekretariatet eller en af
vores partnere, så du kan få spændende læsning med
hjem til en regnvejrsdag.
 

Kursus i regulering af prædatorer
I den forgangne weekend var der kursus for 14 af de frivillige jægere, der er ’krumtappen’ i
Nationalpark Vadehavets prædationsprojekt. Et projekt, som i udvalgte områder regulerer
bestandene af rovdyr som mårhund og ræv, så nogle af de sjældneste ynglefugle i
Vadehavet får bedre chancer for ynglesucces.
 
Kurset blev gennemført i et nært samarbejde med Nordby Jagtforening, som sørgede for
husly og undervisningslokaler, så de tre instruktører (Jørn Bøgen, Jan Holm og John Frikke)
kunne koncentrere sig om at formidle stoffet vedrørende de lovmæssige rammer, om
etikken og dyrevelfærden, om prædatorernes biologi og bestandsforhold samt om fangst og
jagt i praksis.
 
Deltagerne blev belønnet med at få det særlige diplom fra Danmarks Jægerforbund, som
viser, at nationalparkens prædationsprojekt gennemføres af kvalificerede og
ansvarsbevidste frivillige jægere.
 
I det nye Nationalpark Magasin er der i øvrigt en artikel, hvor man kan læse mere om
prædationsprojektet.

https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/udgivelser-og-foldere/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/regulering-af-praedatorer-i-nationalparken/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/regulering-af-praedatorer-i-nationalparken/


 

Forskning i sæler
Nationalpark Vadehavet er, sammen med Vadehavscentret, Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Aarhus Universitet og Fonden Frands Christian Frantsen
Legatet, indgået i et projekt, hvor der forskes i, hvordan du som gæst får det bedste indblik
i sælernes liv og kan betragte dem, uden at sælerne bliver forstyrret af dig og de mange
andre, der gerne vil se de "nuttede" rovdyr. 
 
Derfor vil du kunne se droner flyve over sandbankerne over Mandø og Fanø hen over
sommeren. For forskerne vil nemlig optage sælerne før, under og efter de arrangerede ture
for at se hvordan sælerne fordeler sig, hvordan de reagerer, og hvordan deres
energiforbrug påvirkes, når vi som gæster kommer tæt på deres levesteder.
 
Vil du vide mere om hvordan du færdes i nærheden af sæler, så læs mere på
Naturstyrelsens hjemmeside.
 

https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/saeler/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskadekommet-vildt/saeler-og-hvaler/


Vadehavets mange vilde oplevelser
Nationalpark Vadehavet er på 1459 km2, hvoraf ca. 300 km2 er landområde. Dermed er
langt den største del af vores nationalpark vand og vadeflader. Og der er rig mulighed for at
få oplevelser ved og på vandet, eksempelvis i kajak, i båd, i kite-buggy, med snorkel eller i
badetøj. Men langs vadehavskysten har vi også rigtig mange spændende oplevelser i
naturen, i byerne og på besøgsstederne, som du kan finde inspiration til i 364 Oplevelser i
Nationalpark Vadehavet.
 
Du kan se sæler, opleve tidevandet, se Atlantvolden, dykke ned i livet på vaden, se den
smukke bygningskultur, blive klogere på landskabet, arkæologien, besøge vores smukke
øer og meget mere. 
 
Og på en regnvejrsdag er de mange besøgssteder fantastiske at besøge, og på vores
hjemmeside finder du et hav af magasiner, temahæfter og andre spændende
udgivelser, som kan inspirere på en regnvejrsdag. Husk også at besøge MitVadehav, som
har en side fyldt med ferieinspiration.
 

http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/2021_364_oplevelser__master__web
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/saeler/
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/tidevandet/
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/atlantvolden/
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/livet-paa-vaderne/
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/bygningskultur/
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/landskabet/
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/arkaeologien/
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/livet-paa-oeerne/
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/foldere-og-udgivelser/
https://www.mitvadehav.dk/p�-ferie-ved-vadehavet


Skippers hustru fik vand under kølen
Skipper Niels Lindberg fra Mandø fik i 1924 bygget en evert, som fik navn efter hans hustru -
Karen. Everten var i mange år bindeleddet mellem Mandø og fastlandet, og Niels Lindberg
blev den sidste evertskipper i Vadehavet. Da Niels døde i 1971, blev Karen i en kort periode
brugt som fritidsfartøj, indtil hun blev sat på land på Fanø. I 2015 blev der taget initiativ til
totalrestaurering og tilbageføring til Karens oprindelige udseende - og i sidste uge lagde
Ribe Træskibslaug så billeder op af Karen, som igen havde fået vand under kølen.
Nationalpark Vadehavet har bidraget til instandsættelsen med noget så 'eksotisk' som et
lukket toiletsystem.
 
Ud over Karen af Mandø, har vi i Vadehavet Rebekka af Fanø fra 1921 og Johanne Dan, som
er en kopi bygget i 1972 af det oprindelige skib fra 1867. Og Nationalpark Vadehavets eget
skib 'Vadehavet' er inspireret af af en kuf, som også er et historisk skibstype. Så kommer du
til Ribe, så slå et smut forbi Skibbroen hvor Johanne Dan ligger og er du på Fanø, kan du se
Rebekka (som fylder 100 år i år) ved havnen i Nordby - hvis hun da ikke er på tur.
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2955173688136724&set=pcb.2258692594260851
https://skibsbevaringsfonden.dk/laan/skibe-med-laan/karen-af-mandoe/
http://rebekkafanoe.dk/
http://www.ribe-traeskibslaug.dk/default.asp?Id=16
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/nationalparkskibet/


Hjerne-Madsen om sønderhoninger
Hvad er en sønderhoning? Det var det centrale spørgsmål, som Peter Lund Madsen alias
'Hjerne-Madsen' søgte svar på i DR-radioprogrammet 'Hjernekassen på P1, som blev sendt
mandag 14. juni.
 
Fik du ikke hørt programmet med masser af dejlige sønderhoninger (både musiknumre og
mennesker), så kan du finde det på DR's hjemmeside eller i app'en DR Lyd.
 
En af de sønderhoninger, som kan høres i udsendelsen, kan du også finde på vores
Facebook-side. Den handler om Jens Rask, som var en herlig mand - fordi han siger, vi må
drikke. Dermed var han i skarp kontrast til en vis P. Sonnichsen...
 

Gang i hjernecellerne
Efter sommerferien, når du hører fra os igen, er eleverne tilbage i skole. Og er du underviser

https://www.facebook.com/Vadehavet/videos/161120165997331
https://www.dr.dk/radio/p1/hjernekassen-pa-p1/hjernekassen-pa-p1-2021-06-14
https://www.facebook.com/Vadehavet/videos/161120165997331
https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2021/jun/vadehavet-ind-i-undervisningslokalet/


på en ungdomsuddannelse, kan du nu finde inspiration til din undervisning på Mit Vadehav,
for siden er i fuld gang med at blive udvidet, så den også tilbyder undervisningsopgaver til
ungdomsuddannelserne.

Mit Vadehav er Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal og har cirka 15 år på
bagen. Pt. kan man finde cirka 200 opgaver målrettet børnehavebørn og folkeskole-
årgangene. Men nu er der sat fokus på målgruppen ’ungdomsuddannelser’, og formidlere
og undervisere fra Vadehavets Formidlerforum er lige nu er i gang med at udvikle opgaver til
disse aldersgrupper.  Opgaverne har til formål at opfordre lærere og elever på
ungdomsuddannelser til at bruge Vadehavets kultur og natur som basis for egne forløb og
opgaver.

Opgaverne spænder over et bredt spektrum af vadehavsemner – lige fra kiselalger, sæler,
østers og tidevand til turisme og erhvervsøkonomi. Læs mere på vores hjemmeside.

 

Det sker i Nationalpark Vadehavet
Det kan du opleve:

20. juni - Mølledag ved Højer Mølle - kom og se den smukt restaurerede mølle
20. juni - Mølledag ved Sønderho Mølle - med smagsprøver, sønderhoninger og meget
mere
20. juni - Mølledag ved Mandø Mølle - møllen er åben og maler rug (hvis der er vind
nok)
26. juni - Indvielse af Sønderho Havn på Fanø
28. og 29. juni - Nationalparkskibet sejler med Københavns Universitet
Uge 30 - DR Vejret besøger Nationalpark Vadehavet og henover sommeren de 4
andre danske nationalparker
den mobile udstilling er hen over sommeren i Sønderho, Ribe Camping, Ballum
Camping, ved Blåvand Fuglestation, i Ribe og ved Kammerslusen

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

Vidste du at:

https://www.mitvadehav.dk/ungdomsuddannelse#/#pager=0:14
https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2021/jun/vadehavet-ind-i-undervisningslokalet/
http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode
https://msj.dk/aktiviteter/dansk-moelledag-hoejer/
https://www.fondengamlesonderho.dk/aktivitetskalender/
https://www.mandoemoelle.dk/dk/Side1velkommen.htm
https://www.sonderhohavn.dk/havnedrift/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/nationalparkskibet/
https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/dr-vejret-paa-sommertogt-til-det-vildeste-danmark
https://danmarksnationalparker.dk/
http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode


 

Realdania sætter 24 x 4 billetter på
højkant til en sommerferiedag ved
vandet 8. juli, hvor man kan blive mester
i Vadehavsdysten?
vi i denne uge viser billeder fra
Nationalpark Magasin 2021 på
Instagram?
vi låner vores instagram profil ud en stor
del af sommeren?
Nationalpark Vadehavet taler naturens
sag på Folkemødet?
Luca Berti udstiller på MultiMar
Wattforum fra 16. juli?
vi netop har fået 10 nye
Nationalparkpartnere?
du kan søge om støtte til innovative
grænseoverskridende mikroprojekter?
havtemperaturen ved Vadehavet er ved
at snige sig op på 17 grader?
du kan finde massevis af inspiration på
Mit Vadehav til Ferie ved Vadehavet?
du kan se en film om hvalstranding på
Vestkysten fra 1949?

 

Rigtig god sommer ved Vadehavet...

 Fotos: Blomster på Mandø: Jørgen Nielbæk, Mandø Naturteater; Nationalparkmagasinets forside: Lars Roed; Kursus i
prædsation: John Frikke; Forskning i sæler: Aarhus Universitet; Mennesker på strand: John Frikke; Karen af Mandø:

Preben Glud; Hjerne-Madsen: DR; Elever på tur: Myrthuegård; Det sker: Højer Mølle; Vidste du at: Berit Christensen
 

        

https://realdania.dk/vaer-med/arrangementer/2021/mit-realdania/mr-juli-2021/mr-vadehavscentret-08-07-2021?mkt_tok=Njg4LURCTi0zMzYAAAF9dWPIL5MkQzTv0U26UkXrIz7mE_XTqyRql1XV_ehL-20n2SHcrChG6ygYnNq2GSjeLVhv6BEzKGdtWpl4MEiExNUyE8hC6u6YSin1cYcO
https://www.instagram.com/nationalparkvadehavet/
https://www.instagram.com/nationalparkvadehavet/
https://program.folkemoedet.dk/?search=nationalpark
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/fotodokumentarisk-rejse-i-vadehavet/
https://multimar-wattforum.de/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerprogram/nationalparkpartnere/
https://www.kulturfokus.de/dk/projektakteure/projektstotte/kultur-og-netaerkspulje/
https://www.dmi.dk/havtemperatur/
https://www.mitvadehav.dk/p�-ferie-ved-vadehavet
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/hvalstranding-pa-vestkysten
https://www.instagram.com/nationalparkvadehavet
https://www.youtube.com/user/NPVadehavet
https://www.facebook.com/Vadehavet


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://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/
https://ux-vh.danmarksnationalparker.dk/not_available_in_archive/
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