Nyt fra nationalparken

Kære læser
Vi håber, at du har haft en dejlig påske og haft lejlighed til at besøge Vadehavet og se
(tusindvis af) trækfugle, små søde påskelam og få dejlige natur- og kulturoplevelser. Vejret
har i hvert fald været helt fantastisk til udendørsaktiviteter!
Siden 1. april har man igen skullet sætte hunden i snor på strandene. Så har du hunden
med, når du er på tur ved Vadehavet, så husk at få den i snor og hold øje med skiltning.
På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse om hund i naturen - og på vores Facebook-side
finder du en lille opfordring, som du kan dele. Vi ved godt, at mange har styr på hunden, og
at der også er andre faktorer, der spiller ind i forhold til forstyrrelser, men lov er lov - og ved
at holde vores hunde i snor, mindsker vi risikoen for at forstyrre især de jordrugende fugle
betydeligt.
Med ønsket om rigtig god læselyst og om fantastiske oplevelser ved Vadehavet - de bedste
hilsner fra sekretariatet.

Rapporter om affald og invasive arter
I løbet af det sidste år har Nationalpark Vadehavets sekretariat arbejdet på at få overblik
over eksisterende initiativer i vadehavsområdet inden for områderne marint affald og
invasive arter. Dette arbejde er der kommet to nye rapporter ud af.
Den ene rapport giver en status over de invasive arter, der findes i den danske del af
Vadehavet. Rapporten indeholder myndigheders og forskeres bud på, hvad der på
nuværende tidspunkt kan gøres for at komme problemet til livs.
Den anden rapport skaber overblik over indsatserne inden for marint affald i den danske del
af vadehavsområdet. Rapportens fokus er på det synlige marine affald, altså det, vi finder
på strandene og ser flyde rundt i havet.
På Nationalpark Vadehavets hjemmeside kan man finde link til begge rapporter (der ligger
på Issuu): Marint affald og Invasive arter.

Mit Vadehav del af kommunalt projekt
Når børn og voksne i dagtilbudsområde Bramming fra 1. april skal i gang med projekt Vild
med natur, er nationalparkens undervisningsportal, Mit Vadehav, med. Børn & Kultur i
Esbjerg Kommune har iværksat et toårigt forsøgsprojekt, hvor naturen i langt højere grad
skal inddrages i det pædagogiske arbejde i området. MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring står
for kompetenceudviklingen undervejs, og Mit Vadehav er tænkt ind – både da der i
slutningen af marts blev afholdt kick-off arrangementer med praktiske øvelser, og når
børnene skal ud i naturen.
Gennem det næste halve år kommer de ældste børnehavebørn i området alle på en dagstur
til Digehytten med en naturvejleder og oplever Vadehavets natur og kultur. Derfor var det
sikkert godt for det pædagogiske personale at få øjnene op for, at de kan finde inspiration
til forberedelsen til og efterbehandlingen af turen på Mit Vadehav.

Tour de France de la biodiversité
Årets udgave af verdens største cykelløb, Tour de France, begynder som bekendt i
Danmark. I Frankrig er det tv-kanalen National France Television, som sender fra løbet, men
deres seere præsenteres ikke kun for cykelløb. Kanalen sætter også fokus på naturen i de
egne, som cykelfeltet kører igennem, idet man for hver af de 21 etaper viser et lille indslag
om biodiversiteten i dagens område. Det sker under titlen 'Tour de France de la
biodiversité'.
Selv om feltet ikke kommer hertil, så har den franske tv-station valgt at sætte fokus
Vadehavet i forbindelse med 3. etape, som går fra Vejle til Sønderborg. Derfor var et tv-hold
i slutningen af marts på besøg for at lave optagelser. Biolog og naturvejleder Signe Bøgh
Tonnesen fra Vadehavscentret var franskmændenes kyndige guide, som tog dem med til
Mandø Ebbevej og til Mandø, hvor de bl.a. var en tur med ude på selve vaden. Undervejs
fortalte Signe dem om Vadehavet, nationalparken, UNESCO-verdensarven osv.
I forbindelse med de to andre danske etaper sætter fransk tv natur-fokus på Dyrehaven i
København og på Nationalpark Skjoldungernes Land, og de bringer også et interview med
miljøminister med Lea Wermelin.

Naturkunstnere er tilbage i Vadehavet
10 kunstnere og en forfatter fra britiske Society of Wildlife Artists (SWLA) besøger Fanø fra
den 13. til den 20. maj for at skildre Vadehavets natur- og kulturlandskaber, møde
lokalbefolkningen og arbejde med skoleklasser. Kunstnerne vil under deres vadehavs-besøg
invitere den lokale befolkning til at et kig ind i den kreative proces.
Fx vil man kunne møde de arbejdende kunstnere på en "artist walk" ude i terrænet eller
komme til åbent hus, hvor skitserne udstilles sidst på ugen. Skolebørn fra både Fanø, Ribe,
Esbjerg og Varde vil få besøg at kunstnerne, der vil gennemføre workshops og åbne
elevernes øjne for, hvordan de kan bruge den lokale natur i billedkunsten. Undervejs vil en
tilknyttet forfatter, Colin Williams, mødes og tale med både børn og voksne fra
lokalområderne om deres syn på Vadehavet og om livet langs kysten.
Besøget udgør anden halvdel af projekt "Kunst, Kultur & Kobbersnepper". Projektet er
udviklet i et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet og naturvejleder Marco Brodde fra
Fanø, som også er medlem af kunstnersammenslutningen Society of Wildlife Artists.

Tilskud fra nationalparken til 11 ansøgere
Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet har afsat en pulje med midler til at støtte projekter
og netværksarrangementer i vadehavsområdet. Der kom i alt 11 ansøgninger, og seks af
dem blev imødekommet. Her kan man se, hvem der fik støtte, beløbets størrelse og titlen på
projektet:
Lokalhistorisk arkiv for Vester Vedsted Sogn: 10.000 kr. til ’På spor af historien - et
sogn ved Vadehavet’
Grundejerforeningen Kromose Syd: 10.000 kr. til ’Bænke til vandresti ved Kromose’
Rømø Sogns Menighedsråd: 10.000 kr. til ’Jens Rosendal Korprojekt’
Udviklingsrådet for Varde by: 10.000 kr. til ’Varde Å dag 2022’
Naturcenter Tønnisgård: 4500 kr. til ’Årligt hundetræf på Rømø’
Rindby Forsamlingshus: 10.000 kr. til ’Cykelbanko’.
Der er ved samme lejlighed bevilget støtte til forskellige aktiviteter i anledning af den årlige
’Nationalparkdag’. Her er der bevilget midler til følgende:
MYRTHUE – Natur, Kultur & læring (25.000 kr.)
Darum Lokalråd (10.000 kr.)
Naturcenter Tønnisgård (5000 kr.)
NaturKulturVarde (5000 kr.)
Ribe VikingeCenter (5000 kr.).

Partnere kunne (endelig) mødes igen
En hjørnesten i Nationalpark Vadehavets partnerprogram er den årlige partnerdag, hvor vi
inviterer alle partnere til en hel dag med inspiration, info, netværk, foredrag, workshops
m.m. På grund af corona måtte vi aflyse at mødes fysisk til partnerdag i både 2020 og 2021,
men i år kunne vi endelig mødes med partnerne igen. Omkring 150 deltog således på
partnerdagen, der blev afviklet 29. marts i Skærbækcentret.
Som et af dagens programpunkter havde vi inviteret borgmestrene fra de fire
vadehavskommuner - hvoraf de tre er nye i embedet - til at komme. Vardes borgmester,
Mads Sørensen, var desværre forhindret, men deltog alligevel i form af et oplæg optaget på
video. De tre øvrige borgester, Frank Jensen (Fanø), Jesper Frost Rasmussen (Esbjerg) og
Jørgen Popp Petersen (Tønder) holdt også hver et lille oplæg og indgik herefter i en
panelsnak om kommunernes forhold til nationalparken, mulighederne for at indgå i
samarbejder om naturprojekter, friluftsmuligheder, erhvervsudvikling m.v.
Generelt var der stor opbakning og interesse fra borgmestrene for nationalparkens arbejde
- og et ønske om at udvikle samarbejdet endnu mere.
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Nationalpark Vadehavet deltager ved Naturmødet
Nationalparkdag Højer Mølle
Darum Vadehavsdag
Nationalparkdag - mød os i mørket
Nationalparkdag Myrthue

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

Vidste du at:
du kan besøge fårene på Midtgård den 24. april?

du kan komme til Temadag om Vadehavslaksen den 24. april?
du kan være med til at fejre Danmarks Befrielse den 4. maj på Esbjerg Museum?
du kan besøge Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling og blive klogere på Sophies forlis?
Velux-fonden holder morgenmøder om havet?
du nu kan tilmelde dig Mit Vadehavs kursus for børnehavepersonale og
pædagogstuderende d. 7. juni? Læs mere på Mit Vadehav.dk

Fotos: Får med lam: Hans Hansen; Rapporter: Forsider; Mit Vadehav: Dorte Vind; Tour de
France. National France Television; Kunstner underviser: Marco Brodde; Sort sol: Torben
Andersen; Partnerdag 2022: Alette Houman; Dværgterne med unge: Tandrup Naturfilm;
Strandskader og får: Tandrup Naturfilm

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

