
Nyt fra nationalparken

Kære læser
Tiden flyver - og det samme gør fuglene. Vadehavet, som er trækfuglenes store 'ta' selv-
bord', er godt besøgt og sort sol kan opleves i marsken både tidligt og sent. Men det er
ikke kun sort sol, der præger årstiden. Det er nu igen ved at være tid til at hente østers,
flyve med drager, gå lange ture på den smukke lynghede og de brede strande, hvor man
virkelig kan strække øjnene ud. Og hvem bliver ikke betaget af solnedgangen, når
horisonten bliver klædt i varme, gyldne farver - og da særligt, når en stæreflok 'danser' på
himlen, inden den går til ro... Der er nu eventyrligt ved Vadehavet!
 
Med ønsket om rigtig god læselyst og god fornøjelse ved Vadehavet - de bedste hilsner fra
sekretariatet.
 

https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/sort-sol/


Wermelin vild med det vilde
I Nationalpark Vadehavet ligger Klimagården, som drives af Anders Flensburg efter Permeco-
modellen. Her forsøger man at udvikle fremtidens landbrug ved at drive landbrug på
lavbundsarealer, hvor der skabes artsrige græsningsarealer, der er økonomiske rentable
med både høj foderkvalitet og biodiversitet, mens der ophobes kulstof og tilbageholdes
næringsstoffer i marken. Driftsformen kan reducere det miljøbelastende aftryk betydeligt.
 
I slutningen af august besøgte Miljøminister Lea Wermelin Klimagården, i forbindelse med sit
besøg hos Esbjerg Kommune, som er med i dysten om at blive udnævnt til 'Danmarks
Vildeste Kommune'. Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, bød miljøministeren
velkommen og forklarede om en ny strategi, som skal gøre det nemmere at tænke
biodiversitet ind i flere aspekter af kommunens arbejde. Klimagården indgik i øvrigt i den
baselineundersøgelse, som to specialestuderende fra Syddansk Universitet lavede i
sommer.
 
På billedet ses Anders Flensburg, Lea Wermelin, Anders Kronborg, Jesper Frost Rasmussen
og Karen Sandrini.
 

https://jv.dk/artikel/milj�minister-p�-bes�g-vild-med-vilje-med-borgmester-og-folketingsmedlemmer
https://www.facebook.com/Vadehavet/posts/10159312759559605


Elever på togt med Vadehavet
Et længe næret ønske om at bringe nationalparkens skib, 'Vadehavet', i spil som platform
for undervisning af skoleelever er blevet opfyldt. Her i september har cirka 125 elever fra 9.
årgangene på Vittenbergskolen og Ansgarskolen i Ribe således stævnet ud på
undervisningstogt sammen med deres naturfagslærere samt naturvejledere fra
Vadehavscentret og Myrthue - Natur, Kultur & Læring. Skibet er - som altid - blevet sejlet af
friske frivillige fra nationalparkens skibsgruppe.
 
Turene med Vadehavet har været en del af et pilotprojekt - et fire uger langt fælles fagligt
forløb i fagene biologi, geografi og fysik, hvor eleverne skal arbejde med Vadehavet.
Forløbet er udarbejdet i et samarbejde mellem lærere, Mit Vadehav og Vadehavets
Formidler Forum.
 
På billedet ses lærer Jakob Warming sammen med elever fra Vittenbergskolen. De tog
vandprøver som en del af projektet, hvor de bl.a. undersøgte forekomsten af mikroplastik i
Vadehavet.
 
Både lærere og elever var begejstrerede for at kunne tage på undervisningsgtogt med
nationalparkskibet.
 

https://www.ude.nu/grundskole/nationalparkskibet-som-eksternt-l�ringsmilj�
https://www.ude.nu/grundskole/nationalparkskibet-som-eksternt-l�ringsmilj�


Stjernekokke til østersfestival
Østers fra Vadehavet bliver det naturlige omdrejningspunkt, når Danmarks Østersfestival
finder sted i dagene 8.-11. oktober. Østersfestivalen byder på en lang række aktiviteter i
form af konkurrencer, ture, smagninger, foredrag m.v. og foregår primært i Tønder by og på
Rømø.
Det helt centrale omdrejningspunkt bliver konkurrencen, hvor man kårer 'Årets Østerkok',
hvor der dystes om de mest originale og smagsfulde retter med østers. Det er femte gang,
der dystes om titlen.

Konkurrecen får deltagelse af en stribe af - i bogstaveligste forstand - stjernekokke, for flere
af dem er tidligere i denne uge blevet hædret med stjerner i den årlige tildeling fra Michelin-
guiden. I alt deltager 30 topkokke i 'Årets Østerskok'.

Ikke kun dommerpanelet, der i øvrigt også omfatter flere stjernekokke, får mulighed for at
smage på østers-lækkerierne: Publikum kan nemlig købe hapser som dem, dommerne
bedømmer ud fra.

Du kan finde præsentation af stjernekokkene, program og alle praktiske oplysninger på
Danmarks Østersfesivals hjemmeside.

 

https://www.danmarksoestersfestival.dk/
https://www.danmarksoestersfestival.dk/


Smag på marsken
Den 25. september har du igen mulighed for at sætte tænderne i marsken, når 'Smag på
marsken' afvikles i Højer. 

Omkring 30 fødevareproducenter mødes for at vise deres specialprodukter frem både med
salg, smagsprøver og en god historie. De mange publikumsaktiviteter og foreninger,
interesseorganisationer og område-interessenter har alle marskens gode mad i fokus. 
 
Samme dag afvikles Højer Håndværksfestival. Her er der fokus på at vise de traditionelle
håndværk og deres udøvere. Der vil være arbejdende stande og workshops, hvor
håndværkere viser deres færdigheder frem og i mange tilfælde lader publikum prøve kræfter
med de forskellige håndværk og materialer.
 
Så er du til god smag og godt håndværk, så besøg Tøndermarsken den 25. september.
 

https://marsken.dk/smag-paa-marsken/
https://marsken.dk/smag-paa-marsken/
https://outdoorsummit.dk/outdoor-summit-2021/


Kom ud i nationalparken - det er sundt!
Børn og unge bliver mere og mere inaktive - det kan få stor betydning for fremtidge
generationers sundhed, trivsel og læring. Det er ikke bare noget, vi skriver, fordi vi gerne vil
have dig og de unge ud i nationalparken. Der er faktisk belæg for, at naturen og et aktivt
udeliv kan løfte børn og unges sundhed, trivsel og læring - og netop det emne blev der
arbejdet med under dette års Outdoor Summit, som Bettina Munch fra sekretariatet deltog i
i august.
 
Det blev blandt andet drøftet, hvordan vi skaber rum og rammer, som gør det attraktivt for
børnene at komme ud i naturen. Nogle er til fordybelse, andre er mere aktive, så det er
vigtigt, at alle kan se sig selv i naturen. Derfor ligger der en stor opgave i at gøre naturen
spændende, involverende, motiverende, udfordrende og dragende for de yngre
generationer, så naturen bliver et sted for aktiv læring og eventyr.
 

Partnere bliver undervist i buldermørke
Sammen med Mandø Fællesråd og Esbjerg Kommune, Aarhus Universitet,
undervisningsportalen Mit Vadehav, Amatør-Astronomisk Forening og områdets gymnasier
arbejder Nationalpark Vadehavet på at få en officiel anerkendelse af mørket på Mandø – i
form af at få øen certificeret som en Dark Sky Park. Arbejdet skrider planmæssigt frem, og
det er nu lige før, den endelige ansøgning sendes til International Dark Sky Association, IDA.
IDA har i øvrigt netop anerkendt to andre vadehavsøer, Pellworm og Spiekeroog i Tyskland,
som ”stjerneøer” - altså som Dark Sky Parker.

Vi uddanner løbende guider, som skal vise gæsterne rundt i Mandøs mørke, fortælle om
øens historie og udpege stjernebilleder og galakser fra det særligt udpegede
stjerneområde sydligst i Mandø by. Næste kursus er 14. oktober og der er stadig to ledige
pladser på kurset. Så er du partner, og er du vild med buldermørke, så kontakt Bettina
Munch på bemun@danmarksnationalparker.dk
 

https://outdoorsummit.dk/outdoor-summit-2021/
https://darkskyparkmand�.dk/
https://www.facebook.com/groups/300298293485790/?__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/EsbjergK?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/UniAarhus/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064587773067&__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/aafdk/?__tn__=kK*F
mailto:bemun@danmarksnationalparker.dk


Hvad venter gåsen på?
Lige på grænsen mellem Tyskland og Danmark står en gås og skuer ud af vinduet i et lille
rødt hus - Grænsevogterhuset. Gåsen er ikke levende, men er en del af den nye udstilling,
som bruges til at gøre vores gæster klogere på Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet.
Huset er samtidig et madpakkehus og et sted, hvor man kan få ly for regn og rusk.
 
Selvom gåsen ikke er levende, ser det nærmest ud som om, at den venter på besøg. Og
den unge cyklist på fotoet havde netop besøgt udstillingen. Det lille madpakkehus er rigtig
godt besøgt, og det forlyder, at en enkelt (meget lille) gæst har forsøgt at flyve på gåsen
som en anden 'Niels Holgersen'. Forfatteren Selma Lagerlöf skrev i øvrigt bogen om Niels
Holgersens vidunderlige rejse, for at lære svenske skolebørn om geografi og natur. Så der
er en vis parallel til historien...
 

Nationalpark-formand til indvielse i Thy

https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/velkommen-til-nationalpark-vadehavet/
https://jv.dk/artikel/hvor-�nderne-vender-danmarks-sydvestligste-hus-byder-velkommen
https://litteratursiden.dk/anmeldelser/niels-holgersens-vidunderlige-rejse-gennem-sverige-af-selma-lagerlof
https://nationalparkthy.dk/


Det er intet mindre end imponerende - billedet fra indvielsen af Nationalpark Thys
velkomststed. Der er lidt 'Find Holger' over billedet, hvor det skarpe øje måske kan finde
formanden for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd, som deltog i indvielsen sammen med
blandt andre formanden for Kongernes Nordsjælland, Carl Frederik Bruunn, og mange af de
frivillige i Nationalpark Thy.
 
Janne Liburd deltog også, da hendes majestæt Dronning Margrethe besøgte Fanø. Her
fortalte naturvejleder Marco Brodde om landskabet omkring Sønderho Havn, som er en del
af UNESCOs Verdensarv. Dronningen hørte om, at man her kan opleve et dyre-, fugle- og
planteliv og planteliv ud over det særvanlige. 
 

Vi foretrækker den uspolerede kystnatur
Generelt ligger hav- og kystområder helt i top over det, som tiltrækker turister. Men hvad
efterspørger folk egentlig, når de kommer dér? Er det fx forlystelsesparker med
vandrutsjebaner og vandski?  Svaret er ’nej’. Turisterne værdsætter i langt højere grad den
uspolerede natur, som man kan opleve i beskyttede havområder som fx Vadehavet.
 
Det er konklusionen på en stor undersøgelse, som et hold forskere har gennemført under
ledelse af professor David Lusseau fra DTU Aqua.
 
Forskerne har analyseret flere end 120 millioner fotos, der er lagt ud på sociale medier af
mennesker, der besøger forskellige havdestinationer. Undersøgelsen viser, at turister
skaber mere opmærksomhed på sociale medier om beskyttede havområder end om andre
nærliggende kystområder. I disse beskyttede områder fokuserer de mere på naturen som
sådan, på dyreliv eller på vilde landskaber, hvorimod fotos fra nærliggende, 'kontrol'-
kystzoner er mere fokuseret på menneskelig infrastruktur som veje, tog, restauranter samt
kulturelle og historiske steder. Fotograferne beskrev også de fotos, de havde taget i
beskyttede havområder, på en mere positiv måde, ligesom deres følgere på sociale medier
bedre kunne lide og kommenterede mere på fotos fra beskyttede naturområder, end de
gjorde for ikke-beskyttede naturområder.
 
På baggrund af undersøgelsen konkluderer forskerne, at de beskyttede havområder skaber
flere af den slags immaterielle oplevelser, der gavner vores psykiske og sundhedsmæssige
tilstand. I en artikel på DTU Aquas hjemmeside, kan man læse mere om undersøgelsen.
 

https://nationalparkthy.dk/nyheder-thy/2021/30-august-2021/
https://www.tvsyd.dk/fanoe/dronningen-besoeger-fanoe-det-er-tid-til-afsked-med-vadehavsoeen
https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id={074315E7-7796-4B75-81D1-D6019455A442}
https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id={074315E7-7796-4B75-81D1-D6019455A442}


Nationalparkdag: Stille og intens oplevelse
Corona spændte ben for fejring af den internationale nationalparkdag i foråret, men
NaturKulturVarde og Naturstyrelsen Blåvandshuk tager nu revanche, når de søndag 26.
september inviterer til en stille og intens naturoplevelse på den sydligste ende af
Skallingen.
I invitationen hedder det: "Vi tilbyder en oplevelse, der giver tid til fordybelse – når man
sætter sig, kommer de gode oplevelser til en – hvor du kan bruge alle sanser i
naturbiografen – se, høre, føle m.m. Vi forventer at deltagerne selv bevæger sig rundt og
fordyber sig i det, der lige appeller til dem på sydspidsen af Skallingen, som er unik og ikke
særlig kendt og besøgt."
 
Arrangementet er gratis, og deltagerne bliver kørt med Naturbussen fra den nordlige p-
plads sydpå til formidlingsstedet, hvor der venter intense oplevelser - for alle sanser. Læs
mere om fejringen af nationalparkdagen og se program og praktisk inormation om
tidspunkter, tilmelding m.v. på NKV's hjemmeside.
 

https://vardemuseerne.dk/event/nationalpark-dag-den-stille-og-intense-naturoplevelse/
https://vardemuseerne.dk/event/nationalpark-dag-den-stille-og-intense-naturoplevelse/


Grænseoverskridende nyt projekt på vej?
Fredag den 9. september var Anne Marboe, Bettina Munch, Marianne Thorlund Tølbøll og
Peter Saabye Simonsen fra sekretariatet i Bredtstedt til møde med vores tyske kolleger fra
nationalparken i Slesvig-Holsten, WWF og den tyske turismeorganisation Nordsee
Tourismus. Med til mødet var også vores danske turismedestinationsselskaber Destination
Sønderjylland, Destination Vesterhavet og Destination Vadehavskysten. På dette første,
fysiske møde drøftede vi mulighederne for at igangsætte et fælles projekt på tværs af
grænsen under Interreg 6a programmet (2022-2025) med fokus på udvikling af bæredygtig
turisme.
 
Konkret vil vi have fokus på udvikling af turismeprodukter der kan gavne naturen, ligesom vi
skal arbejde med codes of conduct, udvikling af formidlingskompetencer f.eks. Dark Sky
kurser, ligesom det skal afklares om en certificering af natur- og kulturguider kan være en
mulighed. Ansøgningen skal ligge hos Interreg til foråret og er en fortsættelse af NAKUWA-
projektet.
 

https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/nakuwa/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/nakuwa/


Hop i havet med Karen Sandrini og DN
Sæsonen for vinterbadning er ved at nærme sig, men overeskriften hentyder ikke til den
kolde aktivitet. Tværtimod, det var en særdeles varm bagtanke, nemlig at passe på havet og
det liv, der leves der. Danmarks Naturfredningsforening stod bag arrangementet, som ville
vises hvor højt de elsker havet og stille krav til politikerne om, at havet skal beskyttes - nu.
 
Karen Sandrini, som er udvalgsformand for Plan- og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune og
medlem af Nationalpark Vadehavets råd, var inviteret som hovedtaler og sagde bl.a. i sin
tale: 'Mennesket ved havet – det er ikke blot de hvide mænd. Det er os. Vi elsker havet.
Lyden af havet bliver brugt som meditation, og bølgerne virker som magneter på os – på alle
årstider, men især om sommeren hvor vi bader, leger og spiser ved havet. Dem man elsker
tugter man, siger et gammelt ordsprog. For hvordan kan man elske noget og behandle det
uden omtanke. Det har vi gjort ved havet i årevis. Derfor er det på tide at ændre gamle
vaner og få gjort hinanden opmærksomme på, hvor stor betydning vores færden i
samfundet har for dyrelivet i havet'.
 
Tak for inspiration til tekst samt foto til Ryk ind Ribe.
 

https://rykindribe.dk/artikler/hop-i-havet-arrangementet-med-fokus-paa-de-mange-facetter-som-ikke-altid-kan-ses-havde-karen-sandrini-som-hovedtaler/
https://rykindribe.dk/artikler/hop-i-havet-arrangementet-med-fokus-paa-de-mange-facetter-som-ikke-altid-kan-ses-havde-karen-sandrini-som-hovedtaler/


Det sker i Nationalpark Vadehavet
Det kan du opleve:

19. september - sejler 'Martha' til Langli i forbindelse med Trilateral Wadden Sea
Sailing Association strandrensninger
24. september - holdes der trilateralt vadehavsseminar om muligheder for beskyttelse
af Vadehavet
28. september - er der Strikkecafé på Kulturhistorie Tønder
29. september - er der Foredrag om Hverdagsaktivisme med Signe Wenneberg på
Vadehavscentret
4. oktober - er der afslutning på projektet 'Litteraturlig Viis'
4. til 6. oktober - afholdes Prowad Link partnermøde i Holland
7. oktober - fortæller Klimaforsker Sebastian Mernild om den menneskeskabte
klimaforandring på Vadehavscentret
8. til 11. oktober - afholdes Danmarks Østersfestival 2021
27. oktober - kan du høre Historien om østers v. K. Thomas Jensen på
Vadehavscentret
28. til 29. oktober - holder vi kursus for vores verdensarvspartnere

Guidede ture og arrangementer i de kommende måneder kan du blandt andet finde på
vores hjemmeside.
 
Sæt allerede X i kalenderen nu:

25. februar 2022 - Forskningsdag
16. marts 2022 - Partnerdag
22. maj 2022 - Nationalparkdagen fejres

 

http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode
https://www.marthasonderho.dk/homedansk/
https://www.vadehavetsbaadklubber.dk/skogumdk/
https://rijkewaddenzee.nl/en/newsitem/trilateral-webinar-wadden-sea/
https://msj.dk/aktiviteter/strikkecafe-helene-hanssen/
https://vadehavscentret.safeticket.dk/70191/Hverdagsaktivisme_med_Signe_Wenneberg
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/litteraturlig-viis/
https://northsearegion.eu/prowad-link/
https://vadehavscentret.safeticket.dk/70765/Sebastian_Mernild_Fremtidens_Klima_og_Vadehavet
https://www.danmarksoestersfestival.dk/
https://vadehavscentret.safeticket.dk/71139/Historien_om_oesters_v_K_Thomas_Jensen
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerprogram/
http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode


Vidste du at:
Morten Søvsø fra Sydvestjyske Museer har udgivet en spændende bog om Ribe?
der er skrevet to bøger om Sønderjysk søfarts historie, som også omfatter
Vadehavet?
de to tyske vadehavsøer, Pellworm og Spiekeroog, netop har opnået anerkendelse
som 'stjerneøer' af International Dark Sky Association?
100 marsvin, desværre, er strandet i den hollandske del af Vadehavet?
der er bæredygtighedskampagne på Fanø i september?
du kan blive klogere på Grænsestien syd for Ribe på en ny hjemmeside?
der er Verdensmålsuge den 22. til 24. september?

 Fotos: Sort Sol: Christian Weidemann; Wermelin: Esbjerg Kommune; Sejlads: Jens L. Hansen; Østers: Red Star; Urter:
Ulrik Pedersen Tøndermarsken; Rejetur: Mit Vadehav; Dark Sky: Lars Roed; Grænsevogterhuset: Martin Kunstendorff;
Indvielse af velkomstcenter: Nationalpark Thy; Kystnatur: Colin Seymour; Nationalparkdag-fejring: NaturKulturVarde;

Nyt NAKUWA projekt: Destination Sønderjylland; Hop i havet: Ryk ind Ribe; Marie ved Kammerslusen: Bente K Bjerrum;
Marie ved mobiludstilling: Bente K Bjerrum

 

        

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://unipress.dk/udgivelser/r/ribe-700-1050/
https://www.hssdj.dk/nyheder/arkiv?PID=11214&M=NewsV2&Action=1&NewsId=292
https://www.facebook.com/Vadehavet/photos/a.378003399604/10159413232874605
https://www.darksky.org/
https://www.waddensea-worldheritage.org/news/more-100-dead-harbour-porpoises-stranded-dutch-wadden-sea
https://www.fanoe.dk/kommunen/groen-omstilling/baeredygtig-udvikling/baeredygtighedskampagnen
http://www.gr�nsesti-skole.dk/
https://www.altinget.dk/arena/verdensmaalsugen/
https://www.instagram.com/nationalparkvadehavet
https://www.youtube.com/user/NPVadehavet
https://www.facebook.com/Vadehavet
https://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/
https://nationalpark-vadehavet.uxmail.io/not_available_in_tests/
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