Nyt fra nationalparken

Kære læser
Februar, forskning, ferietid, fart over feltet eller flade ud... det er mange f'er - og mange
muligheder. Men en ting kan vi love: Vinterferie er lig med massevis af fantastiske oplevelser
ved Vadehavet.
Vi har forsøgt at samle nogle af de fine oplevelser i denne nyhedsmail, som bliver vinterens
sidste. For inden vi får set os om, er det forår!
Så er du nysgerrig, videbegærlig og lidt forlystelsessyg, så læs mere i denne nyhedsmail,
som indeholder tip til, hvad du kan opleve ved Vadehavet på egen hånd eller hos en af
vores mange dygtige partnere.
Men vi begynder med en lille appetitvækker til nationalparkens egen forskningsdag. Den
bliver drønspændende, og du kan stadig nå at tilmelde dig.
Med ønsket om rigtig god læselyst og om en rigtig spændende måned ved Vadehavet - de
bedste hilsner fra sekretariatet.

Du kan stadig nå at tilmelde dig!
Vil du med til Forskningsdag 2022? Emnerne spænder lige fra Vadehavets maritime historie i
1600-1800 tallet til saltpåvirket landbrug – og så er der en hel masse der imellem.
På dagen kan du blive klogere, når forskere fortæller om, hvad de har fundet ud af om vores
fælles vadehav. Du kan også høre om fuglenes hot-spot, om sælerne bliver forstyrret, når
de får besøg, om Fanøkvinder, om værfternes (ikke skibsværfter, men de stormflodsikre
jordvolde) historie i de tre vadehavslande og meget mere.
Nationalparkens årlige forskningsdag holdes fredag den 25. februar fra kl 10- 15 på
University College SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.
Forskningsdagen er åben for alle interesserede - og gratis. Tilmeld dig via mail til:
vadehavet@danmarksnationalparker.dk senest den 21. februar.
Se programmet for forskningsdagen her. Du kan også læse mere om vadehavsforskning
generelt på vores hjemmeside.

Vadehavsoplevelser i Tønder-området
Hver søndag formiddag kan du komme ud at gå en tur sammen med andre i og omkring
Højer. Digeløbet står bag initiativet 'We Walk', hvor man kan gå enten 5 eller 10 km sammen
med andre. Det er for alle aldersgrupper (man må også gerne løbne) og med start og slut
ved Marskhallen.
Er du i nærheden af Tønder og har lyst til en svømmetur - men ikke er til vinterbadning - kan
Tønderhallerne byde på et dyp. Bliver du sulten, har Vores Marsk åben hele uge 7. Lidt
længere nordpå, i Skærbæk, finder du også en svømmehal i Skærbækcentret, som har rigtig
mange aktiviteter i uge 7 og i uge 8.

Vadehavsoplevelser i Ribe-området
Tager du lidt længere nordpå, kommer du til, Danmarks ældste by, dejlige Ribe, hvor Ribe

Camping har mange spændende aktiviteter.
Kan du lide flotte vadehavsfotos, byder Lars Roed indenfor i Galleri Vadehavet.

Vadehavsoplevelser i Esbjerg-området
I Esbjerg byder Musikhuset op til dans med en gratis workshop for børn, vilde dyr,
tegneværksted og lidt Stjernedrys fra MGP.
På Bibliotekerne i Ribe og Esbjerg kan du kaste dig ud i dine egne Storm P-tegninger og på
Hovedbiblioteket i Esbjerg kan du opleve Kuffertcirkus.
På Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg kan du opleve Shane Brox' udstilling "Vores Verden"
om verdensmål i børnehøjde.

Vadehavsoplevelser på Fanø
På Fanø kan du tage på sælsafari og havørnesafari med Nationalpark Safari.
Du kan også finde massevis af oplevelser hos Nordby Handelsstandsforening, eller du kan
tage med Club Fanø på byvandring i Sønderho og Nordby.

Pers Awten - vi fejrer lysets tilbagekomst
Traditionen tro fejres Pers Awten den 21. februar. I år er Pers Awten på mandag i uge 8, og
den fejres tre steder i Nationalpark Vadehavet.
På Rømø foregår arrangementet ved Rømødæmningen med start kl. 18.30. Læs mere i den
seneste udgave af Rømøforeningens blad Set og Sket på side 6. Ved Emmerlev Klev står
Grænseforeningen bag arrangementet, der begynder kl. 19. På Fanø fejres Pers Awten i

Sønderho fra kl. 19 ved Kalvekrog og Børsen.
Pers Awten er fejret siden tidlig middelalder, hvor folk i hele Vadehavsområdet har fejret
denne helgendag ved at mødes til båltænding og fordrive vinterens onde ånder. I takt med
skibsfartens opblomstring i 1600-1700-tallet ændrede traditionen sig til at blive et
lykkebringende farvel til de søfarende, når de drog ud på verdenshavene. Nu om dage er
fejringen en markering af, at gå fra vinter til forår, og de lyse tider vender tilbage.

Sort sol som vinteroplevelse
Normalt plejer vi at skulle hen i marts, inden vi for alvor kan opleve de enorme stæreflokke,
som samles til fælles overnatning i rørskovene i nationalparkens marskområder. Men i år
har været ganske usædvanligt med store flokke både i Ribe og i Tøndermarsken allerede fra
midt i januar. Og siden da har man dagligt kunnet opleve sort sol i tiden omkring
solnedgang.
Det er den milde vinter, der har fået masser af stære til at spare den lange flyvetur til
egnene omkring Den Engelske Kanal, hvor de normalt overvintrer: Når der ikke er
nævneværdig frost, kan stærene sagtens finde tilstrækkelig føde på græsmarkerne i
marsken.
Der er endnu ikke kommet gang i de guidede sort sol-ture, så man skal tage ud på egen
hånd. I Ribe opleves det bedst i området omkring Damhus og ved Ribe Å øst for centrum. I
Tøndermarsken har stærene i flere uger haft nattesæde i Magisterkogen to-tre kilometer
øst for Rudbøl. Man kan opleve sceneriet fra Marskstien.
Et godt sted at holde sig opdateret er på Facebooksiden 'Sort Sol Foto og Video gruppe",
hvor man også kan se fantastisk flotte fotos og video-optagelser med sort sol.

Ude eller inde?
Vadehavet rummer et hav af oplevelser - både på land og i og ved vandet. Vi har ovenfor
samlet nogle af de fine oplevelser fra syd til nord. Blev du forpustet af turen op langs
kysten? Så kan vi fortælle dig, at det kun er et lille udpluk af de mange oplevelser, der er
ved Vadehavet! På vores hjemmeside finder du også mange spændende oplevelser:
Du kan eksempelvis tage på østerstur, være heldig at møde en sæl, se på den
spændende bygningskultur i området, blive klogere på sejlads og handel, livet på
Vadehavets øer eller "bare" snøre skoene og vandre på de fine stier.
Langs med vadehavskysten kan du finde oplevelser både ude og inde. Vi har rigtig mange
formidlere i området - og vi er sikre på, at du kan finde en formidler, der kan give dig en
fantastisk oplevelse ved Vadehavet - så hold dig ikke tilbage! Skulle du blive sulten, kan
du besøge en af vores mange fødevarepartnere.

Det sker i Nationalpark Vadehavet i 2022
24.
25.
23.
31.
24.

februar - årets første bestyrelsesmøde afholdes
februar - Forskningsdag 2022
marts - årets første rådsmøde afholdes
marts - Partnerdag 2022 - i Skærbækcentret
maj - Nationalparkdag 2022

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

Vidste du at:
du altid kan finde ferieinspiration på Mit Vadehavs hjemmeside?
du kan se "Nutiden gennem fortidens linse" på Løgumkloster Højskole og i Dormitoriet
i Løgumkloster

Fotos:
Østerstur: Kurt Hunderup; Lille dreng på vade: Christina Kaaber-Bühler; Tønder-området:
Ulrik Pedersen, Tøndermarskinitiativet; Ribe-området: Lars Roed; Esbjerg-området: Fiskeriog Søfartsmuseet; Fanø: Wasabi Film; Pers Awten: Ulrik Pedersen; Sort sol: Christian
Wiedemann; Esbjerg Museum: Sydvestjyske Museer; Mandø Ebbevej: Niels Aage Knudsen;
Østers: Pagh

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

