
Nyt fra nationalparken

Kære læser
Uanset vejret så er der noget særligt ved Vadehavet. Vores værdifyldte historie beskriver
det rigtig fint: "Når du møder os fra Vadehavet, mærker du med det samme, at der er en
særlig kraft i området. Naturen er nærværende i en grad, så det på en stormvejrsdag kan
virke skræmmende. Kulturen er stærk. Husene er anderledes. Folk er formet af de livsvilkår,
som hersker. Selv når vi danser, er vi noget særligt....." 
 
Skal du ud og opleve det særlige ved Vadehavet denne sommer, så kan du helt sikkert finde
inspiration i vores kalender og hos vores mange partnere. Hvis du endnu ikke har besluttet
dig for at tage til Vadehavet - så kan du måske blive inspireret til en tur ved at se de mange
fantastiske fotos på Instagram - vi glæder os til at se dig!
 
Med ønsket om rigtig god læselyst og om fantastiske oplevelser ved Vadehavet hen over
sommeren - og en dejlig Sankt Hans aften - de bedste hilsner fra sekretariatet.
 

https://www.fannikerdagen.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=aedB_wZTuYI
https://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark?periode=&Genre=Natur&Genre=Ekskursion&Genre=Marked/byfest&Genre=Lyrik/opl?sning&Genre=Foredrag&Genre=Undervisning&Genre=Konference/seminar&Genre=Arkitektur|Billedkunst|Foto|Historisk|Kunsth?ndv?rk|Installation|Fernisering|Omvisning&Genre=L?betr?ning/jogging|Cykeltur|Ridning|Sejlads/roning|Vandretur/stavgang&Area=T?nder-storkommune|Varde-storkommune|Esbjerg-storkommune|Fan?-storkommune&periode=&MarkType=nationalparkvadehavet
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerprogram/nationalparkpartnere/
https://www.instagram.com/nationalparkvadehavet/


Nyt Nationalpark Magasin er udkommet
Nationalpark Vadehavets årlige magasin er netop udkommet. 84 sider trykt i lækker kvalitet
og fyldt med reportager, artikler og små nyheder om naturen, kulturen og menneskene i
nationalparken.
Nationalpark Magasin tager læseren med på en spændende tur rundt i hele
vadehavsområdet – til lands, til vands, på vaden og såmænd også under vandoverfladen.
Det hele serveret med masser af inspiration og tips om hvad, hvor og hvordan, man kan
komme ud at opleve Vadehavet og nationalparken.
Vi har bestræbt os på et miks af gode historier, skrevet, fotograferet og tegnet, så de kan
interessere såvel dem, der bor i vadehavsområdet, som de mange turister og andre
gæster, der kommer for at opleve det.
 
Nationalpark Magasin er gratis. Hvis man ønsker et magasin kan man spørge hos en af vore
cirka 240 nationalparkpartnere, eller man kan hente et eksemplar på bibliotekerne i de fire
vadehavskommuner.
Man kan også læse magasinet i en digitial version på Issuu.

https://issuu.com/home/published/2022_nationalpark_magasin_nr._9_screen
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/2022_nationalpark_magasin_nr._9_screen


Kystfugleprojekt med stor succes
Udfordringerne for de strandrugende fugle er mange, men forstyrrelser fra menneskelig
færdsel og natlig prædation fra især ræv vurderes at være de største. Derfor er der i en
årrække lavet markeringer af nogle af fuglenes yngleområder i nationalparken med
anvisninger til, hvordan man kan vise hensyn ved at gå uden om området og holde hunde i
snor m.v.
De seneste år er markeringshegnene udvidet til at være strømførende, såkaldte rævesikre
hegn, og de har vist sig at yde langt den bedste beskyttelse.
 
I år er der opsat sådanne hegn på strandene ved Lakolk på Rømø, på Sønderho Sydstrand
og Grønningen på Fanø samt på Blåvand Strand, og fuglene har tilsyneladende lært, at det
er her de skal yngle: De seneste optællinger i hegnene viser, at antallet af ynglende klyder,
præstekraver og terner slår alle hidtidige rekorder. Mest glædeligt er det, at også de
fåtallige dværgterner og hvidbrystede præstekraver ser ud til at få rigtigt mange unger på
vingerne i år.
 
Kystfugleprojektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen, Forsvaret, kommunerne,
Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus Universitet og en række frivillige fugle-entusiaster.
 

https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/kystfugle-forvaltning/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/kystfugle-forvaltning/


Billetsalg åbent til vadehavs-revy
Vadehavet bliver helt til grin til august – på de skrå brædder, altså. Arbejdet med vadehavs-
revyen ’RAV I DEN - En sælironisk revyoplevelse om vadehavet’ er i fuld gang, og nu er
billetsalget åbnet til forestillinger rundt om i alle fire vadehavskommuner.
 
’RAV I DEN’ laves af unge og opføres bl.a. ved forestillinger på ungdomsuddannelser rundt
om i vadehavsområdet. Men humor og vadehav er for alle generationer, og derfor inviterer
vi alle, der kan lide et godt (vadehavs)grin til at komme til en af de i alt fem offentlige
forestillinger. De spiller således:

12. August kl. 16:00 & kl. 20:00 på HUSET - Esbjerg

16. August kl. 19:30 på STRIEN - Fanø

17. August kl. 19.30 på Øse Efterskole – Varde

21. August kl 19:30 på SCHWEIZERHALLE, Tønder

Læs mere om revyen på vores hjemmeside, hvor der også er links til bestilling af biletter.
På billedet ses revyens projektleder Frederik T. Knudsen (til venstre) og kapelmester Mads
P. Gregersen.
 

https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2022/jun/billetsalg-til-vadehavsrevy/
https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2022/jun/billetsalg-til-vadehavsrevy/


Kunstnere fik os til at genopdage naturen
Hvis vi skulle have glemt, hvor skønt Vadehavet og naturen på Fanø er, så satte 11
internationale kunstnere fra 'Society of Wildlife Artists' spot på den en uge midt i maj. Både
skolebørn og voksne fik store oplevelser ved så at sige at se vadehavsnaturen gennem
kunstnernes linse.
 
Kunstnerne fik engageret børnene i farven på havet, og mere end 100 voksne nød at møde
kunstnerne i naturen, og når de var på job. De færdige resultater af ugen blev vist frem for
lige så mange, som mødte op og hørte Fanøs borgmester, Frank Jensen, nationalparkens
formand, Janne Liburd, og projektets 'bagmand', kunstner Marco Brodde, Fanø, fortælle om
projektet.
 
Næste skridt er at udgive en bog med udvalgte kunstværker samt at udstille værkerne. Men
mere herom til næste år.
 

https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2022/maj/wadden-sea-project/
https://swla.co.uk/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/nationalparkskibet/


Nationalparkskibet kommer vidt omkring
Nationalparkskibet 'Vadehavet' kommer vidt omkring i Vadehavet. Hen over sommeren ligger
det i havnen 'Esbjerg Strand' og tager derfra ud til events, sejler med skoleklasser og
studerende. 
 
Desværre måtte vi opgive turen til Marbæk i forbindelse med Nationalparkdagen - det
blæste for meget. Men i pinsen besøgte skibet Ho, hvor der var åben landsby, og i uge 23
sejlede vi med skoleklasser med Hjerting som udgangspunkt. Det blev tre lærerige dage for
eleverne, som tog prøver under sejladsen, lærte om søkort og meget mere.
 
På billedet ses skibet ved ankomst til Ho, som bestemt ikke er nogen stor, men til gengæld
en meget hyggelig havn. Vil du se flere billeder fra vores sejladser, kan du gå ind på
Facebookgruppen "Frivillig i Nationalpark Vadehavet". Du kan finde planlagte sejladser på
vores hjemmeside - her kan man bl.a. se, at 'Vadehavet' er tiltænkt en rolle, når
kongeskibet 'Dannebrog' kommer til Havneby på Rømø i forbindelses med H.M. Dronning
Margrethes besøg i Tønder Kommune 6. august.
 

Tre steder indvies ny formidling
I morgen, fredag den 24. juni, åbner vi hele tre steder ny og spændende formidling om
Vadehavets natur, kultur og historie. Blandt andet ved Nørby Enge på Fanø, som ses på
fotoet ovenfor. De to andre steder er på Skallingen og ved Ribe Kammersluse.

Alle tre steder indgår som en del af det store formidlingsprojekt ’Velkommen til Nationalpark
Vadehavet’, som nationalparken står bag, i samarbejde med Varde, Fanø, Esbjerg og
Tønder kommuner samt Naturstyrelsen og med særlig støtte fra Nordea-fonden.

Har du lyst til at være med indvielserne og se den spændende ny formidling, så kan du finde
tid og sted på vores hjemmeside. Alle er hjertelig velkomne.

 

https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/nationalparkskibet/
https://www.facebook.com/nationalparkfrivillig
https://nationalparkvadehavet.dk/media/320193/sejlplan-2022.pdf
https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2022/jun/ny-formidling-i-nationalpark-vadehavet/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/velkommen-til-nationalpark-vadehavet/
https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2022/jun/ny-formidling-i-nationalpark-vadehavet/


På feltbesøg hos sortternerne
2021 blev en den hidtil bedste ynglesæson for sortternerne i Tøndermarsken, siden vi i
2015 igangsatte et særligt projekt, der skal redde arten som dansk ynglefugl. Og med en
fremgang på cirka 20 procent tegner 2022 endnu bedre.
Status lige nu er, at omkring 60 par yngler i de sumpede områder omkring Vidåen, og de
fleste af dem på de små redeplatforme, som vi lægger ud til dem.
 
Sortterneprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet,
Naturstyrelsen, Tønder Kommune og Fugleværnsfonden – og fra i år også WWF
Verdensnaturfonden. Seniorbiolog Thor Hjarsen var som Verdensnaturfondens fagmand
med på besigtigelse af projektet 15. juni. Her kunne han ved selvsyn og med glæde se, hvor
godt sortternerne tager imod de udlagte redeflåder og hvor stor ynglesuccessen tegner i
år.
 
På billedet ses Thor Hjarsen (bagest) sammen med naturkonsulent John Frikke fra
nationalparken. Læs mere på vores hjemmeside.
 

https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2022/jun/sortterner-trives-i-nationalpark-vadehavet/
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/sortterneprojektet/
https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2022/jun/sortterner-trives-i-nationalpark-vadehavet/


Sekretariatet vandrede på Marskstien
På årets længste dag, 21. juni, havde nationalparksekretariatet sat sig for at gå den
længste tur på Marskstien, som er 54 km gennem hele Tøndermarsken.
 
Vi mødtes i Tønder kl. 8 og begav os i rask trav ud på den lange rute. Vores
økonomikonsulents hund var med som opbakning (nogle mente førerhund...) og hendes
mand servicerede os dagen igennem og kørte 'shuttlebus' for dem der 'stod af ruten'. 
 
Dagen bød på godt selskab, fantastiske naturoplevelser (bl.a. de mange ynglende
sortterner i Magisterkogen og en rørhøg, som mobbede en havørn ud af sit revir), et besøg i
Grænsevogterhuset i Siltoft (et af vores velkomststeder,) smukke landskaber, spændende
kultur og - ja, beklager - et væld af dårlige jokes, til at holde humøret oppe.
 
Vi startede otte mænd og kvinder - og en hund - skar et par 'sløjfer' af den lange rute og kl.
19.30 sluttede tre af de otte vandrere i Tønder efter knap 46 km. Vi kan varmt anbefale
turen, som sagtens kan deles op i flere ture. Du finder et digitalt kort over stien på
Tøndermarskens hjemmeside.
 
Måske ses vi derude i sommerferien?
 

https://toendermarsken.dk/marskstien/kort/
https://toendermarsken.dk/marskstien/
https://toendermarsken.dk/marskstien/kort/


BBC i Vadehavets vilde natur
Et hold fra det britiske tv-selskab, BBC, har været på besøg i Nationalpark Vadehavet for at
filme til en ny dokumentar om naturen i Norden. BBC's filmhold var på optagelse i syv dage
ved Vadehavet, og det er faktisk ikke længe, når man skal have de helt rigtige skud i
kassen. Men det lykkedes at få lavet nogle gode optagelser, som skal indgå i det ene af de
tre programmer i serien, som har fokus på hav og kyst.
 
BBC havde fra starten sat fokus på den islandske ryle som en karakteristisk del af
Vadehavets natur, og nationalparkens primære rolle var at rådgive produceren, Russell
Barnett, om det rigtige tidspunkt, om gode lokaliteter at filme, om de nødvendige tilladelser
og om de rigtige kontakter til myndigheder og enkeltpersoner, som kunne støtte op om
projektet. Under optagelserne fik BBC således bistand fra bl.a. naturfotografen Jan Tandrup
Petersen og ornitologen Kim Fischer, Fanø, under optagelserne i Margrethekog og på Fanø.
 
Den endelige dokumentar bliver sendt i starten af 2023, og det er der mange, der glæder
sig til. En af dem er formand for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd, der forventer, at
BBC- serien vil afføde stor opmærksomhed. Gennem de tre afsnit besøger BBC Norge,
Sverige, Finland, Island og ikke mindst Danmark, hvor Vadehavet er blevet udvalgt som
fokusområde.
 

https://www.tvsyd.dk/fanoe/bbc-filmer-nu-naeste-aar-kan-du-se-vadehavet-i-tv
https://www.tvsyd.dk/fanoe/bbc-filmer-nu-naeste-aar-kan-du-se-vadehavet-i-tv


På kursus med vand fra oven og fra neden
Mit Vadehav (www.mitvadehav.dk) er nationalparkens officielle undervisningsportal, og 7.
juni deltog 16 engagerede børnehavepædagoger i årets Mit Vadehav-kursus for netop den
målgruppe. Trods regn og højt tidevand blev der leget sælfangeleg, bygget vadeslæder, og
deltagerne fik tips og tricks til formidling i børnehøjde på en våd vadetur. Derudover
dannede Tønnisgård ramme for en gennemgang af Mit Vadehav-hjemmesiden og et fagligt
oplæg om Vadehavet som natur- og kulturområde.  
 
Til september afholder Mit Vadehav lærerkurser for grundskolen. Kender du en lærer, som
gerne vil have Vadehavet på skoleskemaet, så tip gerne vedkommende om at tilmeldingen
er i fuld gang. Læs mere på Mit Vadehavs hjemmeside.
 

Det sker i Nationalpark Vadehavet i 2022

https://www.mitvadehav.dk/
http://www.mitvadehav.dk
https://www.mitvadehav.dk/s�lfangeleg
https://www.mitvadehav.dk/byg-en-vadesl�de
https://www.mitvadehav.dk/
https://www.mitvadehav.dk/kurser#/
https://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark?Startnr=51&Genre=Natur&Genre=Ekskursion&Genre=Marked/byfest&Genre=Lyrik/opl�sning&Genre=Foredrag&Genre=Undervisning&Genre=Konference/seminar&Genre=Arkitektur|Billedkunst|Foto|Historisk|Kunsth�ndv�rk|Installation|Fernisering|Omvisning&Genre=L�betr�ning/jogging|Cykeltur|Ridning|Sejlads/roning|Vandretur/stavgang&Area=T�nder-storkommune|Varde-storkommune|Esbjerg-storkommune|Fan�-storkommune&periode=&MarkType=nationalparkvadehavet&ArrStartday=19&ArrStartmonth=Maj&ArrStartyear=2022&


23. juni - Sankt Hans langs hele Vadehavskysten
24. juni - Nationalparkskibet Vadehavet sejler med Vadehavets Formidlerforum
24. juni - Indvielse af Velkommen til Nationalpark Vadehavet Skallingen
24. juni - Indvielse af Velkommen til Nationalpark Vadehavet Nordby Havn Fanø
24. juni - Indvielse af Velkommen til Nationalpark Vadehavet Kammerslusen
25. juni - Åbning af udstilling om Karen af Mandø på Mandø Redningsstation
25. juni - Fejring af Skt. Høns på Mandø
27. til 28. juni - Nationalparkskibet Vadehavet sejler med Københavns Universitet
7. til 11. juli - The Tall Ships Races Esbjerg
8. til 10. juli: Fannikerdagene på Fanø
6. august - Kongeskibet og H.M. Dronning Margrethe kommer til Rømø i forbindelse
med dronningens besøg i Tønder Kommune

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

Vidste du at:
du kan se Luca Bertis fine fotoudstilling på Rømø i juni?
der er Fannikerdage på Fanø den 8. til 10. juli?
du kan se en udsendelse om Nationalpark Vadehavet på NDR? (på tysk)
du og dit barn kan ændre på statistikken der siger, at hvert andet barn aldrig har
fanget en krabbe, ved at besøge Vadehavet?
du kan få viden om bæredygtig turismeudvikling på hjemmesiden 'TENSeducation'?
du kan finde ferieunderholdning til børnene på Mit Vadehavs hjemmeside?
du altid kan finde massevis af spændende guidede ture i vores kalender?
der blev skudt en Halifax DK2651 fra RCAF ned over Vadehavet i 1943? - Det er der
udgivet en bog om!
du kan hente vores Magasin 2022 hos vores partnere eller læse det og tidligere
magasiner online?

 

Fotos: Pige i Fanødragt: Wasabi Film; Præstekrave: Thorkild Brandt; Kunstner på Fanø: Red
Star; Nationalparkskibet: Svend Tougaard; Velkommen til Nationalpark Vadehavet: Henrik

Mikaelsen; Sortterne-ekskursion: Jens L. Hansen; Sekretariatet på Tøndermarskstien: Alette
Houman; BBC: John Frikke; Mit Vadehav kursus: Helle Hovmand-Rasmussen; Kobbersneppe:

https://www.vadehavskysten.dk/ribe-esbjerg-fanoe/ribe-esbjerg-fanoe/midsommerfest-i-ribe-og-paa-mandoe-gdk641403
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/vadehavets-formidler-forum/
https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2022/jun/ny-formidling-i-nationalpark-vadehavet/
https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2022/jun/ny-formidling-i-nationalpark-vadehavet/
https://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-vadehavet/2022/jun/ny-formidling-i-nationalpark-vadehavet/
https://mandoehuset.dk/redningsstation.html
https://ign.ku.dk/
https://tallshipsesbjerg.dk/
https://www.fannikerdagen.dk/
https://www.kongehuset.dk/slotte-og-kongeskibet/kongeskibet-dannebrog
http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode
https://www.facebook.com/Vadehavet/photos/a.378003399604/10159868173109605
https://www.facebook.com/Vadehavet/photos/a.378003399604/10159868173109605
https://www.fannikerdagen.dk/
https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/sommer-in-europa-daenemarks-nordseekueste/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS8yOWRiNjAyMi05ZGJiLTQ3OTgtODRmNS02M2EzY2U5NmQ2ZDE
https://friluftsraadet.dk/nyheder/hvert-andet-barn-har-aldrig-fanget-krabbe
https://tenseducation.com/
https://www.mitvadehav.dk/p�-ferie-ved-vadehavet
https://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark?Startnr=261&periode=&periode=&Genre=Natur&Genre=Ekskursion&Genre=Marked/byfest&Genre=Lyrik/opl�sning&Genre=Foredrag&Genre=Undervisning&Genre=Konference/seminar&Genre=Arkitektur|Billedkunst|Foto|Historisk|Kunsth�ndv�rk|Installation|Fernisering|Omvisning&Genre=L�betr�ning/jogging|Cykeltur|Ridning|Sejlads/roning|Vandretur/stavgang&Area=T�nder-storkommune|Varde-storkommune|Esbjerg-storkommune|Fan�-storkommune&MarkType=nationalparkvadehavet&
https://mandoehuset.dk/historisk_samling.html
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/udgivelser-og-foldere/


Torben Andersen; Kvinde i Fanø-dragt: Luca Berti

        

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://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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