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FORSLAG TIL NATIONALPARKPLAN 2013-2018

Forord
Med indvielsen af Nationalpark Vadehavet den 16. oktober 2010 fik Danmark sin største og internationalt
mest betydningsfulde nationalpark. Kommunerne har bakket helt og fuldt op om etableringen Nationalpark
Vadehavet og ser frem til, at den med sine enestående natur- og kulturværdier bidrager stærkt til vores
fælles områdes synliggørelse, identitet og udvikling gennem beskyttelse, formidling, undervisning, forskning
og bæredygtig udnyttelse.
Med nærværende oplæg vil kommunerne gerne give et bidrag til udviklingen af den første
nationalparkplan. Vi har samlet en række idéer og forslag, som relaterer sig til målsætningerne for vores
nationalparkplan. Kataloget er vores bidrag her og nu, men vi ser frem til fortløbende at kunne bidrage med
nye og spændende idéer sammen med alle de øvrige interessenter.
Vi har ved udformningen af oplægget bestræbt os på at signalere, at Vadehavskommunerne ønsker et tæt
og konstruktivt samarbejde med nationalparkbestyrelsen og nationalparkens sekretariat, og at det ved
løsning af de mange spændende opgaver, som nationalparken står overfor vil være naturligt at indgå mere
eller mindre formelt samarbejde med en række øvrige institutioner.
Vi ønsker nationalparken god arbejdslyst og ser frem til samarbejdet i den kommende planperiode.
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Generelle kommentarer og forslag
Med nærværende oplæg fremsendes en række forslag og idéer til projekter og indsatsområder, som kan
indarbejdes i Nationalparkplan Vadehavet 2013-18. Forslagene er ikke prioriteret, hverken
betydningsmæssigt, økonomisk eller tidsmæssigt. Det vil bl.a. indebære, at de ikke nødvendigvis skal
gennemføres i indeværende planperiode men derimod kan indgå i en samlet vurdering og prioritering
indenfor planens overordnede sigte med tiltag på kort, mellemlangt og langt sigt.
For hvert af de valgte emneområder, der i vid udstrækning følger nationalparkens målsætninger, er der
fremsat et varierende antal forslag. Forslagene præsenteres for hvert afsnit med de projekter, der har et
fælles geografisk/overordnet sigte, først. Herefter følger mere geografisk begrænsede projekter ordnet
efter den kommune, hvor de er placeret.
Der er med dette oplæg ikke taget stilling til den nødvendige myndighedsbehandling, hvilket naturligt vil
betyde, at konkrete tiltag skal formelt godkendes efter relevant lovgivning forud for igangsættelse.
Projektbeskrivelserne er for de flestes vedkommende forholdsvis kort beskrevet, og Vadehavskommunerne
er parate til at uddybe og nærmere beskrive de enkelte elementer i samarbejde med
nationalparksekretariatet. En naturlig og god indgangsvinkel for dette samarbejde vil for kommunernes
vedkommende være gennem Vadehavssekretariatet, men kan også ske direkte via de angivne
forvaltninger/fagpersoner.
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Overordnet anbefaler Vadehavskommunerne, at Nationalpark Vadehavet ved etablering af sekretariat
indgår et samarbejde med Kommunernes Vadehavssekretariat om fælles domicil for at fremme et stærkt
og konstruktivt samarbejde mest muligt.
Det anbefales endvidere at udvikle et tæt samarbejde med en række andre institutioner med særlig
erfaring i og viden om støtteordninger og fundraising. Det drejer sig bl.a. om de lokale aktionsgrupper og
Sydvestjysk Udviklingsforum. Gennem en koordineret og strategisk satsning kan der sandsynligvis nås en
højere grad af succes og målopfyldelse ved ansøgninger.
Vadehavskommunerne anbefaler i øvrigt, at det under udarbejdelsen af nationalparkplanen vurderes,
hvorvidt det vil være betimeligt at lave en revision af Vadehavsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om
fredning og vildtreservat i Vadehavet).
Herudover vil kommunerne lægge op til, at der laves en fælles indsats mellem myndigheder og
nationalpark om at informere brugere og gæster i nationalparken om såvel formelle som etiske regler for
færdsel i nationalparken, så hensyn til følsom natur, dyr, mennesker og ejendom synliggøres bedst muligt.
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1. Natur
Vadehavskommunerne er i øjeblikket ved at lave udkast til handleplaner under Vand- og Naturplanerne.
Når disse foreligger og har været igennem høring og politisk behandling vil der forventeligt foreligge et
klarere sæt af mål for en målrettet naturindsats, som kan have betydning for en række af de foreslåede
projekter og samtidig føre til en nærmere prioritering af indsatsen. Kommunerne opfordrer således til et
tæt samarbejde om formuleringen af de konkrete indsatser for både naturgenopretning og naturpleje.
Følgende projekter er foreslået og fremgår af bilag 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Alle 4 kommuner)
Skrab til engfugle og strandtudser i marsken (Alle 4 kommuner)
Etablering af græsningslaug i Varde Å-dal (Varde)
Udsigtstårn v. krydsning mellem Varde Å og Nordre Boulevard (Varde)
Genåbning af den store åslynge ved Ribe Vesterå (Esbjerg)
Genslyngning af Tved Å indover Hovedengen i Ribe (Esbjerg)
Genslyngning af Sneum Å (Esbjerg)
Engfugleprojekter på Mandø (Esbjerg)
Fjernelse af buske og krat på Mandø (Esbjerg)
Pleje af strandeng på Mandø (Esbjerg)
Markering af ynglesteder for strandfugle (Fanø m.fl.)
Nyetableret strandeng på Sønderho Strand – formidling, beskyttelse og markering af
ynglefugleområde (Fanø)
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•
•
•
•
•
•

Pleje af ekstremrigkær ved Sønderho (Fanø)
Havside Bjerge – Beskyttelse af de stabile kystklitters flora og fauna (Fanø)
Lukning af grøfter på Skideneng, (Fanø)
Engpleje på Grønningen (Fanø)
Naturgenopretning Sønderho Strandsø (Fanø)
Naturgenopretning på Juvre Enge (Tønder)
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2. Kulturhistoriske værdier
Vadehavet er karakteriseret ved en tæt sammenhæng mellem natur- og kulturværdier, og kommunerne
lægger stor vægt på, at denne sammenhæng afspejles i nationalparkplanen. En stor del af denne indsats
afspejles i de foreslåede projekter i de kommende afsnit, hvor der peges på oplevelsesmuligheder og
formidling mm. I nærværende afsnit lægges vægten på det grundlæggende arbejde med at registrere og
bevare væsentlige kulturhistoriske elementer, og der peges på tre projekter.
Kommunerne har i forbindelse med arbejdet med kulturhistorie og landskab lavet et samarbejde med
muséerne i Vadehavsområdet samt Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen. Det vil være en oplagt mulighed,
at nationalparken deltager i dette samarbejde.
Følgende projekter er foreslået og fremgår af bilag 2:
•
•
•

Registrering af fredede bygninger i nationalparken (Alle 4 kommuner)
Etablering af støtteordning til renovering og vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger i
Nationalpark Vadehavet (Alle 4 kommuner)
Samarbejde om udvikling af værktøjer til bevaring af værdifulde kulturmiljøer og landskaber (Alle 4
kommuner)

8

FORSLAG TIL NATIONALPARKPLAN 2013-2018

3. Oplevelsesmuligheder og friluftsliv
Kommunerne gør i dag en stor indsats indenfor dette område med anlæg og vedligehold af stier,
informationstavler og publikumsfaciliteter. Det vil være naturligt, at samarbejdet med nationalparken tager
udgangspunkt i og bygger videre på disse, så der opnås en sammenhæng i det samlede tilbud. Endvidere vil
det være naturligt, at der i forbindelse med projektering af nyanlæg laves aftaler for den efterfølgende
driftsfase, idet nationalparken ikke selv kan varetage denne og en del af opgaverne naturligt vil ligge hos
kommunerne.
I forbindelse med Kulturregion Vadehavets indgåelse af en ny kulturaftale for 2011-2014 er det besluttet, at
læring, sundhed og natur bliver indsatsområderne i den kommende periode. Der er indkaldt projektforslag
som ikke fremgår af nedenstående liste, men det vil være en oplagt mulighed at vurdere, hvordan de kan
udvikles i samarbejde med nationalparken.
Af de foreslåede projekter drejer flere af dem sig om udvikling af maritime oplevelser, og som nævnt i
indledningen kan der være behov for en samlet vurdering af, hvordan en udvidet brug af selve Vadehavet
bedst kan bringes i balance med beskyttelsen af naturværdierne og hvilket behov der i denne forbindelse
vil være for at lave en revision af Vadehavsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i
Vadehavet).
Følgende projekter er foreslået og fremgår af bilag 3:
•

Samlet plan for skiltning i Nationalpark Vadehavet (Alle 4 kommuner)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationalpark Vadehavet og Sundhed (Alle 4 kommuner)
Revision og videreudvikling af Sejladsfolder for åer (Alle 4 kommuner)
Faste sejlruter på åerne (Alle 4 kommuner)
Vadehavssejlrute/krydstogt (Alle 4 kommuner)
Vagerlaug for Vadehavet (Alle 4 kommuner)
Faciliteter på havne og ladepladser til understøttelse af maritime oplevelser (Alle 4 kommuner)
Rekreative stier i Nationalpark Vadehavet (Alle 4 kommuner)
Udvidelse af Tirpitzstillingen (Varde)
Etablering af særlige sælobservationsposter (Varde m.fl.)
Etablering af cykelstier til stranden på Skallingen (Varde)
Forbedret adgang til Varde Å (Varde)
Udbygning af formidlingsbasen Mosevrå (Varde)
Etablering af formidlingsbase ved Digehytten nær Mandø Ebbevej (Esbjerg)
Vandresti langs Ribe Vesterå (Esbjerg)
Sti langs Sneum Å (Esbjerg)
Koblingspunkt med formidlingsplatform til sti langs Kongeåen (Esbjerg)
Etablering af en naturvenlig cykelsti gennem Marbækområdet (Esbjerg)
Udvikling af Højer Havn (Tønder)
Offentlig adgang til Saltvandssøen ved det fremskudte dige ved Højer (Tønder)
Etablering af et heldækkende cykel og gangstisystem på Rømø (Tønder)
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4. Forskning, undervisning, naturvejledning og formidling
Kommunerne understøtter i dag en række tiltag indenfor undervisning, naturvejledning og formidling og en
meget stor del af dette arbejde koordineres med øvrige interessenter gennem Vadehavets Formidlerforum,
der bl.a. har udviklet undervisningsmaterialet ”Mit Vadehav”, der nu tjener som inspiration og model for
nationalparkerne i hele landet. Kommunerne har derfor som et af de centrale projektforslag, at
Nationalpark Vadehavet laver et formelt samarbejde med Vadehavets Formidlerforum om opgaveløsningen
i nationalparken indenfor disse områder. Herudover ser vi det også som en naturlig udvikling, at
samarbejdet udvides til at omfatte en lang række af de private formidlere i regi af et
nationalparkpartnerskab (se i øvrigt kapitel 6).
Kultur (udover kulturhistorie) er som tema ikke direkte nævnt i nationalparkbekendtgørelsen eller i
idéoplægget, men kommunerne gør igennem Kulturregion Vadehavet en stor indsats for at synliggøre
sammenhængen mellem kultur- og naturværdier. I forbindelse med indgåelse af en ny kulturaftale for
2011-2014 er det besluttet, at læring, sundhed og natur bliver indsatsområderne i den kommende periode.
Der er indkaldt projektforslag og det vil være en oplagt mulighed at vurdere, hvordan disse evt. kan
udvikles i samarbejde med nationalparken.
Der vil tillige være en mulighed for at udvikle et koncept for samarbejde mellem Vadehavsfestivalen og
Nationalpark Vadehavet, hvor bl.a. festivalens arrangementer med kunstnere fra den øvrige del af
Vadehavet og fra andre områder i udlandet kan føre til samarbejder med andre nationalparker.
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Det foreslås endvidere, at der i forbindelse med nationalparkens forskellige kommende projekter indgår et
formidlingskomponent, hvor det er muligt, således at de forskellige tiltag synliggøres gennem
pressemeddelelser, informationstavler, hjemmeside og tilbud om guidede ture og foredrag.
Følgende projekter er foreslået og fremgår af bilag 4:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet og Vadehavets Formidlerforum (Alle 4 kommuner)
Videreudvikling af fortællinger om natur- og kulturhistorien (Alle 4 kommuner)
Landart (Alle 4 kommuner)
Information til sejlere (Alle 4 kommuner)
Formidling af Vadehavets Havne og Ladepladser (Alle 4 kommuner)
Udvikling af flere tilbud om natur- og kulturformidling (Varde)
Formidlingsstøttepunkt ved Kammerslusen (Esbjerg)
Etablering af formidlingsplatform for Hovedengen og Slotsbanken i Ribe (Esbjerg)
Opgradering af Myrthuegård til et af nationalparkens store besøgssteder (Esbjerg)
Afprøvning af koncept for formidling af større område i Marbækområdet (Esbjerg)
Sønderho Havn (Fanø)
Adgang til Fanøs natur via ”lette” anlæg af cykelstier (Fanø)
Velkomstcenter Fanø (Fanø)
Fanø i Atlantvolden (Fanø)
Styrkelse af kulturhistorien i og ved Højer (Tønder)
Styrkelse af formidling om landvinding i marsken (Tønder)
Opgradering af Marsk- og Vadehavsudstillingen ved Vidå-slusen og udstillingen på Tønnisgård
(Tønder)
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5. Udvikling af lokalsamfund og erhvervsliv
Kommunerne lægger meget stor vægt på nationalparkens mulighed for at understøtte lokal udvikling og
skabe nye jobs samt virke som et incitament for bosættelse. Det anbefales således, at nationalparkplanen
henter en del af sin inspiration fra arbejdet i de lokale aktionsgrupper og fiskeri-LAG’erne, samt at
udviklingsplaner for de landsbyer, der ligger i nationalparken, indgår i det videre arbejde med
nationalparkplanen.
I forbindelse med såvel pilotprojektet som det efterfølgende arbejde frem mod etableringen af
Nationalpark Vadehavet har det ligeledes stået klart, at det er specielt indenfor oplevelsesøkonomien, der
forventes at være en særlig positiv erhvervsudvikling som følge af nationalparkens oprettelse. Som optakt
til nationalparken gennemføres således i perioden 2009 til 2012 et større projekt ”Oplevelsesøkonomi i og
omkring Nationalpark Vadehavet” – i daglig tale blot kaldt ”Vadehavsprojektet”. Vadehavskommunerne ser
det som naturligt, at der med nationalparkplanen bygges videre på mange af de nye og spændende tiltag,
der realiseres gennem dette projekt, og at der fremadrettet skabes en tæt kontakt mellem Sydvestjysk
Udviklingsforum og Destination Sydvestjylland om skabelse af nye jobs indenfor oplevelsesøkonomi. Det
anbefales således specifikt, at den nuværende del af nationalparkens hjemmeside, der er målrettet turisme
afløses af en integration med destinationens hjemmeside, så der sikres koordination og større kvalitet.
Endelig lægger kommunerne stor vægt på at der skabes en mulighed for fremme af lokale produkter og
serviceydelser gennem en udvikling af en certificeringsordning eller nationalparkpartnerskab, som kan give
lokale virksomheder mulighed for at profilere sig med særlige egnsprodukter fra eller oplevelsestilbud i
nationalparken. Det anbefales i denne sammenhæng, at der først og fremmest lægges vægt på
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tilknytningen til nationalparken og kvaliteten i tilbuddene, frem for en specifik geografisk placering af den
enkelte virksomhed indenfor nationalparkens afgrænsning.
Følgende projekter er foreslået og fremgår af bilag 5:
•
•
•
•

Nationalparkpartnerskab/certificering (Alle 4 kommuner)
Smagen af Vadehavet (Alle 4 kommuner)
Monitering af toksiner i østers (Alle 4 kommuner)
Udsigtsmuligheder på restauranter (Tønder)
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6. International/trilateral indsats
På Trilateralt niveau er der et velfungerende samarbejde mellem regeringer, lokale myndigheder og
interesseorganisationer på flere forskellige områder. Vadehavskommunerne deltager gennem
Kommunernes Vadehavssekretariat aktivt i dette samarbejde og anbefaler, at Nationalpark Vadehavet også
finder sin naturlige rolle i denne sammenhæng.
Den danske miljøminister har på ministerkonferencen på Sild i marts 2010 skrevet under på, at Danmark i
løbet af den nuværende danske formandsperiode (udløber april 2013) vil påbegynde en mulig indstilling af
det danske Vadehav som verdensnaturarvsområde. Kommunerne har i tidligere henvendelse til
Kulturarvsstyrelsen (nov. 2008) bedt om, at en dansk stillingtagen blev udsat – det var i denne forbindelse
klart, at det var med henblik på at undgå en sammenkædning mellem verdensnaturarvsspørgsmålet og
nationalparken.
Den tyske og nederlandske del af Vadehavet blev udpeget som verdensnaturarvsområde i juni 2009 og der
er siden sat en række tiltag i gang for at markedsføre og udvikle området. I forhold til turismeudvikling og
markedsføring vurderes en dansk tilslutning til verdensnaturarvsudpegningen at kunne have stor
betydning. En dansk tilslutning vil endvidere bidrage stærkt til en mere ensartet platform for det fortsatte
trilaterale samarbejde. I Tyskland og Nederlandene har udpegningen betydet en tilførsel af betydelige
midler fra staten til området til forskning og markedsføring/formidling. I Danmark vil det kunne bidrage til
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at synliggøre Vadehavet som noget helt unikt og understøtte en ansøgning om tilførsel af ekstra midler til
nationalparken fra Finansloven, hvis indsatsen indarbejdes i nationalparkplanen. Det forudsættes dog klart,
at der kan skabes den nødvendige lokale opbakning til sagen, og kommunerne anbefaler således, at der i
samråd med miljøministeren snarest tilvejebringes en sådan afklaring.
Følgende projekter er foreslået og fremgår af bilag 6:
•
•
•

Vadehavet som Verdensnaturarv
Deltagelse i Trilateralt Samarbejde
Erfaringsudveksling med nationalparker i udlandet
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Bilag 1 Natur
Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles) ..................................................... 1
Skrab til engfugle og strandtudser i marsken (Fælles) ..................................................... 2
Etablering af græsningslaug i Varde Å-dal (Varde) .......................................................... 2
Udsigtstårn v. krydsning mellem Varde Å og Nordre Boulevard (Varde) ............................. 3
Genåbning af den store åslynge ved Ribe Vesterå (Esbjerg) ............................................. 3
Genslyngning af Tved Å indover Hovedengen i Ribe (Esbjerg) .......................................... 4
Genslyngning af Sneum Å (Esbjerg) .............................................................................. 5
Engfugleprojekter på Mandø (Esbjerg) ........................................................................... 6
Fjernelse af buske og krat på Mandø (Esbjerg) ............................................................... 6
Pleje af strandeng på Mandø (Esbjerg) .......................................................................... 7
Markering af ynglesteder for strandfugle (Fanø m.fl.) ...................................................... 7
Nyetableret strandeng på Sønderho Strand – formidling, beskyttelse og markering af
ynglefugleområde (Fanø) ............................................................................................. 9
Pleje af ekstremrigkær ved Sønderho (Fanø) .................................................................. 9
Havside Bjerge – Beskyttelse af de stabile kystklitters flora og fauna (Fanø) .................... 10
Lukning af grøfter på Skideneng, (Fanø) ...................................................................... 10
Engpleje på Grønningen (Fanø) .................................................................................. 11
Naturgenopretning Sønderho Strandsø (Fanø) .............................................................. 12
Naturgenopretning på Juvre Enge (Tønder) .................................................................. 12

Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles)
Beskrivelse:
Forsøg i Holland har vist, at udlægning af ekstensive fourageringsstriber med meget tyndt
plantedække og med slæt på særlige tidspunkter kan øge tætheden af fødeemner for
Hedehøg betragteligt. Det skyldes, at der kommer flere insekter og ukrudstfrø, som bla.
fremmer bestanden af mus og småfugle. Striberne udlægges i kanten af marker i omdrift i op
til få år ad gangen. Projektet skal udføres i samarbejde med landbruget.
Formål:
Formålet er at bevare og øge bestanden af Hedehøg, som daværende miljøminister Conny
Hedegaard udpegede som ”kommune-art” for Esbjerg Kommune, og som er med på
Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1.
Placering:
Marker indenfor Nationalpark Vadehavet.
Kontaktperson: Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø.
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Skrab til engfugle og strandtudser i marsken (Fælles)
Beskrivelse:
Lave, sommerudtørrende vandansamlinger er med til at skabe større variation i landskabet og
øger fødesøgningsmulighederne for ynglende engfugle. Skrabene er desuden gode som
ynglesteder for den strengt beskyttede art, strandtudse, der er tilknyttet kystnære områder.
Den er i de seneste årtier er gået stærkt tilbage, og mangler nu fx helt på Sønderjyllands
vestkyst. Etablering af skrab i samarbejde med private lodsejere vil kunne forbedre
forholdene for både padder og fugle.
Nationalparken kan evt. etablere tiltaget som en tilskudsordning i stil med tilskud til
tilskudsordningen for Vildtplanter og tilskudsordningen for etablering af Vådområder og
vandhuller (http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Tilskud/Vandhuller/) med en fast sats pr. ha
eller som en pulje med fuld omkostningsdækning for godkendte projekter.
Formål:
At skabe bedre levebetingelser for de truede fuglearter tilknyttet ferske sjapvandsområder og
for en af habitatdirektivets bilag IV-arter, strandtudse.
Placering:
Marker i marskområdet indenfor Nationalpark Vadehavet.
Kontaktperson: Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø

Etablering af græsningslaug i Varde Å-dal (Varde)
Beskrivelse:
Varde Å er det eneste vandløb, der løber ureguleret ud i Vadehavet og således er under stærk
direkte tidevandspåvirkning. Å-dalen rummer store naturværdier, men der er mulighed for
yderligere at forbedre disse markant ved en øget græsning af engarealerne frem for den mere
udbredte høst af græs til grøntpiller. En metode til at opnå større andel af græssede arealer
kan være etableringen af et græsningslaug, som samtidig kan danne rammen om en særlig
afsætning af kød og evt. mejeri-produkter fra å-dalen. Projektet vil skulle arbejde med forslag
til fremme af græsning som eks. opsætning af hegn, etablering af kreaturvanding, evt. tilsyn
og information samt mulige speciel afsætning i forlængelse af nuværende initiativer under
overskriften ”Varde Å-dals Kød”.
Formål:
At fremme afgræsning af engene i Varde Å-dal og herigennem øge naturværdierne og
oplevelsesmulighederne
Placering:
Varde Å-dal
Kontaktperson:
Varde Kommune, Teknik og Miljø: Klaus Bertram Fries
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Udsigtstårn v. krydsning mellem Varde Å og Nordre Boulevard (Varde)
Beskrivelse:
Nationalpark Vadehavet har sin nordlige begyndelse ved Varde hvor Nordre Boulevard krydser
Varde Å-dal umiddelbart vest for Varde. Boulevarden fungerer som vestlig ringvej for Varde
og der er således mange gæster til området, der møder nationalparken netop ved
krydsningen af åen. Der er i dag ikke gode muligheder for at gøre holdt og få et udsyn og
introduktion til nationalparken på stedet. Det foreslås derfor at der arbejdes på en etablering
af et udsigtstårn med udsigt over åens slyngninger og Varde by og med information om
området og nationalparkens oplevelsesmuligheder. I tilknytning til udsigtstårnet vil der skulle
etableres parkeringsfaciliteter.
Formål:
Synliggørelse af Nationalpark Vadehavet ved Varde med udsigtstårn, formidling og P-plads
Placering:
Krydsningen af Varde Å og Nordre Boulevard, Varde
Kontaktperson:
Varde Kommune, Teknik og Miljø

Genåbning af den store åslynge ved Ribe Vesterå (Esbjerg)
Beskrivelse:
Vest for Ribe ligger Nordeuropas største åslynge, hvor Ribe Å slynger sig om Ribe Holme og
Petersholm. I 1933 blev der lavet en genvej for sejlads på åen med en 1,2 km lang kanal.
Derved blev slyngerne efterladt som delvist afskårne, døde vandløb. Mulighederne for
genåbning af åslyngen over tid bør undersøges, under hensyntagen til spørgsmålet om
vandstanden i Ribe Å-systemet, åslyngens betydning som yngleområde for snæbel samt
ynglefugles krav til uforstyrrede områder.
Formål:
At genskabe Ribe Holme som en levende åslynge
Placering:
Ribe Å vest for Ribe.
Kontaktperson:
Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø.
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Genslyngning af Tved Å indover Hovedengen i Ribe (Esbjerg)
Beskrivelse:
I den nye fredningskendelse for Hovedengen i Ribe er indlagt en mulighed for at genetablere
den lille nedlagte slynge på Hovedengen (se nedenstående kort)
Formål:
At skabe mere variation til glæde for engfugle
Placering:
Hovedengen i Ribe
Kontaktperson: Esbjerg kommune, Vej & Park, Tomas Jensen /Dorrit Grytter,

Kort bilag: Genslyngning af Tved Å indover Hovedengen i Ribe
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Genslyngning af Sneum Å (Esbjerg)
Beskrivelse:
I Sneum/Holsted åer er der gennem de sidste 5 år udført en stribe naturgenopretningsprojekter. Tilbage står efterhånden kun en genslyngning af de ydre dele af Sneum Å fra
Hovedvej 11/til Tjæreborgvej gennem Sneum Enge. En del af de gamle åslynger ligger stadig
tilbage i landskabet.
Projektet foreslås som et fællesprojekt mellem Esbjerg kommune og Nationalparken, da de
opstrøms dele af projektet vil ligge uden for Nationalparkgrænsen. (se nedenstående kort)
Formål:
At skabe bedre opvækstvilkår for snæbel og vandløbsfauna i øvrigt, samt skabe mulighed for
forskellige grader af våde enge af hensyn til engfugle og stork.
Placering:
Fra Hovedvej 11 til Tjæreborgvej, Esbjerg Kommune
Kontaktperson:
Esbjerg kommune, Vej & Park, Thomas Winther Jepsen/ Dorrit Grytter

Kort bilag: Genslyngning af Sneum Å
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Engfugleprojekter på Mandø (Esbjerg)
Beskrivelse:
Mandø er én af de vigtigste lokaliteter for engfugle i Danmark og har international betydning.
Indtil for relativt få år siden var der en stor bestand af bl.a. brushane, men denne
internationalt beskyttede art er nu næsten forsvundet fra øen. Vandstandshævning og
udlægning af arealer til vedvarende græs vil medvirke til at genskabe øen som perle for
fuglelivet – og for fugleinteresserede. Øen vil være et oplagt punkt for formidling af de
særlige naturforhold og det særlige fugleliv som findes i vadehavsområdet.
Naturstyrelsen er i gang med et demonstrationsprojekt (på 50 ha), som kan danne inspiration
for flere projekter på øen. I forbindelse med Miljøministeriets ”Handlingsplan for truede
engfugle” er der foretaget forundersøgelser som kan danne grundlag for yderligere tiltag.
Ifølge Natura 2000-planen skal der sikres ekstensiv drift af lavbundsjorde med høj
forårsvandstand på 300 ha. Desuden skal der hæves vandstand på 100 ha og etableres
ekstensiv afgræsning på 75 ha. Der er således et stykke vej igen før de optimale naturforhold
er til stede, men gennem særlige støtteordninger, opkøb eller erstatninger vil nationalparken
kunne medvirke til at genskabe og bevare Mandø – og Vadehavsområdet – som et af verdens
vigtigste områder for vade- og engfugle.
Formål:
At genskabe og bevare Mandø og Vadehavsområdet som et af verdens vigtigste områder for
vade- og engfugle.
Placering:
Primært Mandø Gammel Kog, men fx også området omkring de sydlige klæggrave inden for
bydiget.
Kontaktperson: Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø

Fjernelse af buske og krat på Mandø (Esbjerg)
Beskrivelse:
Mandø er et af de vigtigste områder for ynglende engfugle i Vadehavet. Øen huser nogle af de
sidste levedygtige bestande af fx stor kobbersneppe, engryle og brushane. Den øgede
tilgroning på øen er en trussel mod engfuglene, da buske og træer skaber gode forhold for
kragefugle og ræve, som spiser engfuglenes æg og unger. Rydning af vedplanter, vil desuden
medvirke til at opfylde Natura 2000-planens indsatskrav.
Formål:
At sikre levedygtige bestande af truede engfugle ved at fjerne krat og dermed gøre
forholdene vanskeligere for krager og ræve.
Placering:
Mandø, især omkring bydiget.
Kontaktperson: Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø
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Pleje af strandeng på Mandø (Esbjerg)
Beskrivelse:
Strandengsarealet vest for klitrækken ved Mandø By er de seneste år groet kraftigt til i
tagrør. Området har tidligere været græsset, og det vil naturmæssigt og landskabeligt være
godt at få genoptaget græsningen.
Formål:
At genskabe en lysåben strandeng til glæde for turister, lokale og naturen.
Placering:
Nedenfor stormflodssøjlen, vest for klitrækken ved Mandø By.
Kontaktperson:
Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø

Markering af ynglesteder for strandfugle (Fanø m.fl.)
Beskrivelse:
Esbjerg Kommune har efter ansøgning fra Det Grønne Råd, Fanø Kommune i maj 2011
meddelt dispensation til opsætning af en markering af særligt vigtige yngleområder for
strandynglende fugle. Områderne ligger hhv. ved Pælebjerg på Fanøs vestkyst og sydpå på
Hønen, og er etableret forår og sommer. Markeringerne består blot af et reb spændt ud
mellem træpæle og et skilt som informerer om stedet, så færdsel til fods ikke uforvarende
knuser æg og yngel, men stadig har fuld adgang. Metoden bruges med held andre steder i
Europa, og kan med tilpasninger anvendes på andre arter andre steder. (Se kort nedenfor)
Formål:
Beskyttelse jordrugende fugle på strande.
Placering:
Strande på Fanø, evt. Mandø (og muligvis også Rømø)
Kontaktperson:
Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø.
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Kort bilag: Markeringer af ynglefugle områder på Fanø
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Nyetableret strandeng på Sønderho Strand – formidling, beskyttelse og
markering af ynglefugleområde (Fanø)
Beskrivelse:
Den nyetablerede strandeng på stranden syd for wind-surf-området udgør en værdifuld del af
Natura 2000-området, og er samtidig beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. Forholdene for
ynglefuglene i området er dog ugunstige pga. uhensigtsmæssig færdsel, løse hunde og
gennemkørende biler. Kørslen slider desuden på den begyndende strandengsdannelse. En
markering af ynglefugleområdet og begrænsning af kørslen i yngleperioden vil kunne forbedre
forholdene mærkbart, sammen med at en formidling af baggrunden herfor, vil kunne øge
oplevelsesværdien for de besøgende. Markeringen med en lav snor mellem pæle vil kunne
lede strandens besøgende udenom rederne og oplyse om baggrunden for, at hunden langs
stranden skal føres i snor på denne årstid.
Formål:
Beskyttelse jordrugende fugle samt nydannet strandeng
Placering:
Fanø
Kontaktperson:
Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø.

Pleje af ekstremrigkær ved Sønderho (Fanø)
Beskrivelse:
I klitlavningerne ved Sønderho er der en rig flora som følge af gamle aflejringer af
strandskaller, som gør jordbunden kalkholdig. Der er tale om et såkaldt ekstremrigkær, som
er sjælden og i tilbagegang i hele Danmark. Der er bl.a. forekomst af flere arter af orkideer.
For at bevare arternes voksesteder er det nødvendigt at pleje området med høslæt eller
afgræsning.
Formål:
At bevare klitlavningerne ved Sønderho som ekstremrigkærslokalitet.
Placering:
Klitlavningerne ved Sønderho.
Kontaktperson:
Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø.
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Havside Bjerge – Beskyttelse af de stabile kystklitters flora og fauna (Fanø)
Beskrivelse:
Klitterne i Havside Bjerge er unikke i europæisk sammenhæng og er udpeget som prioriterede
naturtyper i EU. På de statsejede arealer er der tidligere blevet gennemført et EU-LIFE
klithedeprojekt. Havside Bjerge er voksested for en lang række plantearter, der er afhængige
af det særlige lysåbne landskab og varierende fugtighed. Tilgroning og en generel udtørring
er derfor de største trusler for områdets økologiske balance. Tilstedeværelsen af tørvemos
(Sphagnum spp.) indikerer gode forhold for en lang række arter, der ligeledes er knyttet til
fugtige klitlavninger. Rensdyrlav (Cladonia spp. s.l.) repræsenterer en række af arter, der er
knyttet til de tørre miljøer, som trues af generel tilgroning. Projektet sigter mod at bevare
disse unikke naturforhold i klitterne.
Formål:
Bevarelse af de unikke naturforhold i klitterne ved Havside Bjerge på Fanø.
Placering:
Havside Bjerge, Fanø.
Kontaktperson:
Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø.

Lukning af grøfter på Skideneng, (Fanø)
Beskrivelse:
Lukning af grøfter i Skideneng, dog således at det fortsat er muligt at afgræsse området (Se
kort nedenfor)
Formål:
At skabe vådere enge til glæde for engfugle.
Placering:
Skideneng, Fanø
Kontaktperson:
Esbjerg kommune, Vej & Park, Thomas Winther Jepsen

10

BILAG 1

FORSLAG TIL NATIONALPARKPLAN

2013-2018

Kortbilag: Lukning af grøfter på Skideneng Fanø

Engpleje på Grønningen (Fanø)
Beskrivelse:
Lukning/neddrosling af udløbet fra Storedal på Fanø, samt indførsel af prædatorbekæmpelse
og forstyrrelsesfri områder. Indtil op i 1990´erne var området stadig en betydningsfuld
ynglelokalitet for terner og engfugle, der i dag er forsvundet som en følge af prædation af
ræve og en generel ugunstig lav vandstand i yngleperioden. Hvidbrystet præstekrave og
dværgterne, som begge udgør en vigtig del af udpegningsgrundlaget for områdets NATURA
2000-status, yngler stadig i området, men bestandene er kraftig reduceret. Fanø og
Vadehavet udgør et kerneområde i Danmark for begge arter.

Formål:
At gøre større dele af Grønningen mere fugtig og skabe forbedrede yngle- og opvækstvilkår
for engfugle.
Placering:
Grønningen, nordspidsen af Fanø
Kontaktperson:
Esbjerg kommune, Vej & Park, Dorrit Grytter, Thomas Winther Jepsen,
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Naturgenopretning Sønderho Strandsø (Fanø)
Beskrivelse:
Ideen er at genskabe et vandløb, at opgrave et vandreservoir, at oprense "ørreddammene",
samt at afgrænse området øst for vandløbet.
Åbne vandflader og afgrænsning betyder, og der vil komme nye fugle- og plantearter til
området.
Fx vil en eller flere øer i vandreservoiret medføre, at der kommer en hættemågekoloni og
måske vil den truede Sandterne også kunne yngle her.
Formål:
Projektets formål at skabe en større biodiversitet i området
Placering:
Fanø
Kontaktperson:
Esbjerg Kommune

Naturgenopretning på Juvre Enge (Tønder)
Beskrivelse:
I forbindelse med gennemførelsen af det internationale projekt ComCoast
(www.comcoast.org) er der tidligere set på muligheden for at kombinere kystbeskyttelse og
naturgenopretning ved at trække det nuværende nordøstlige dige, der beskytter Juvre Enge
på Rømø, længere tilbage og lade Juvre Enge overgå til strandeng/marsk med periodevis
oversvømmelse.
Erfaringer fra andre tilsvarende projekter i Tyskland, Nederlandene og England viser, at der
vil kunne etableres et værdifuldt naturområde med stor oplevelsesværdi samtidig med at der
opnås en øget sikkerhed mod oversvømmelse.
Det foreslås, at der laves et forstudie med efterfølgende egentlig projektudformning.
Reference: (http://borgere.kyst.dk/pages/webside_printFriendly.asp?articleGuid=63831)
Formål:
Klarlægge mulighederne for at gennemføre et stort kombineret kystbeskyttelses- og
naturgenopretningsprojekt for Juvre Enge på Rømø og på baggrund af dette udarbejde
egentligt projektforslag
Placering:
Rømø
Kontaktperson:
Tønder Kommune, Teknik og Miljø
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Bilag 2: Kulturhistoriske værdier
Registrering af fredede bygninger i nationalparken (Alle 4 kommuner) .............................. 1
Etablering af støtteordning til renovering og vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger i
Nationalpark Vadehavet (Alle 4 kommuner) ................................................................... 1
Samarbejde om udvikling af værktøjer til bevaring af værdifulde kulturmiljøer og landskaber
(Alle 4 kommuner) ...................................................................................................... 2

Registrering af fredede bygninger i nationalparken (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Vadehavsområdets store værdi tilskrives det spændende og enestående samspil mellem
kultur og natur. Et væsentligt og synligt element i områdets kulturhistorie er de mange
fredede og bevaringsværdige bygninger.
I perioden 2010-2015 og i regi af initiativet Bygningskultur 2015 gennemgår
Kulturarvsstyrelsen de fredede bygninger, der er fredet mellem 1918 og 1990. Dette vil også
omfatte Vadehavskommunerne. Med gennemgangen bliver bygningernes fredningsværdier
beskrevet, og ejerne af bygningerne tilbydes frivillige handlingsplaner. Resultatet af den
fælles gennemgang kan indgå i nationalparkplanen og danne grundlag for en målrettet
indsats i kommende planperioder. (Reference: http://bygningskultur2015.dk/)
Formål:
Etablering af et samlet grundlag for en målrettet indsats for fredede bygninger i
nationalparken med mulighed for individuelle handlingsplaner
Placering:
Fredede bygninger i Vadehavsområdet.
Kontaktperson:
Tværkommunalt projekt. Ophæng: Monica Stoye, Kommuneplan, Esbjerg

Etablering af støtteordning til renovering og vedligeholdelse af
bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Ballum er et eksempel på et område, hvor der med succes er blevet benyttet økonomiske
virkemidler i forhold til renovering og vedligeholdelse af byens bevaringsværdige bygninger i
et tæt samarbejde med en stor fond. Et projektsamarbejde med Nationalparken om
etablering af en særlig støtteordning til renovering og vedligeholdelse af bevaringsværdige
bygninger i nationalparkområdet kunne understøtte en god bevaringstilstand i områdets
bevaringsværdige bygninger. Støtteordningen kunne, som i Ballum, understøtte, at der i
renoveringsprojekterne bliver valgt de rigtige løsninger set fra et bevarings- og kulturhistorisk
perspektiv.
Formål:
At sikre en god bevaringstilstand i Vadehavsområdets bevaringsværdige bygninger
Placering:
Bevaringsværdige bygninger i Vadehavsområdet
Kontaktperson: Kommunernes Vadehavssekretariat
Fagligt ophæng: Kulturmiljøsamarbejde Vadehavet
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Samarbejde om udvikling af værktøjer til bevaring af værdifulde kulturmiljøer
og landskaber (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Kulturhistorisk set er Vadehavsområdet, og her især det område som nationalparken dækker,
udtryk for en stor fælles fortælling om menneskets kamp for at overleve i et barskt landskab.
Diger, sluser, huse, værfter og marsklandbrug er alle udtryk for menneskets udnyttelse af og
forståelse for mulighederne og farerne i området.
Nationalparkområdet strækker sig over fire kommuner, der alle arbejder på hver sin måde
med forvaltningen af kulturhistorien. Helt konkret arbejdes der i de fire kommuneplaner med
forskellige begreber og forskellige typer af kortudpegninger.
I regi af kommunernes ”Kulturmiljøsamarbejdet Vadehavet” har denne problemstilling været
et af de primære fokusområder, og der er ønske om at gennemføre et projekt som skal have
til formål at udvikle et brugbart forvaltningsværktøj, som også vil kunne medvirke til at styrke
nationalparkens indsats for bevarelse af kulturmiljøer og særligt værdifulde landskaber.
Udviklingen af et sådant forvaltningsværktøj vil give en samlet tilgang til og forvaltning af
kulturhistorien i hele nationalparkområdet.
Det er således intentionen, at der som udløber af projektet kan foretages prioriteringer af de
væsentligste kulturhistoriske elementer i hele nationalparkområdet, og ikke kun indenfor de
enkelte kommuner. En sådan fokuseret tilgang vil have en stor betydning både i forhold til
bevaring, formidling og turisme.
Projektet kunne benytte sig af erfaringerne fra det nyligt afsluttede pilotforløb med de syd- og
sønderjyske kommuner omkring landskabskarakteranalyser. Der er her blevet udviklet et
interessant værktøj til vurdering af landskaber (”Hjælpen er nær …”), som kunne være model
for et lignende værktøj på det kulturhistoriske felt. Der ligger herudover en række erfaringer
og anbefalinger fra Kulturarvsstyrelsens afsluttede kulturarvskommuneforløb, hvor især det
tværkommunale projekt i det sydfynske øhav kan være til inspiration.
Formål:
At udarbejde fælles begrebsanvendelse og udpegningsstrategier for de fire
vadehavskommuner og nationalparkens arbejde med bevarelse af værdifulde kulturmiljøer og
landskaber.
Placering:
Kulturmiljøer og landskaber i hele nationalparken
Kontaktperson:
Tværkommunalt projekt. Ophæng: Monica Stoye, Kommuneplan, Esbjerg
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Bilag 3 Oplevelsesmuligheder og friluftsliv
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Samlet plan for skiltning i Nationalpark Vadehavet (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Nationalpark Vadehavet har et ønske om at skabe synlighed og identitet og et væsentligt
element i denne forbindelse er en sammenhængende og konsekvent skiltning. Samtidig har
såvel kommunerne, Vejdirektoratet, Naturstyrelsen, turisterhvervet og en række andre
aktører eksisterende skiltning, som har overlap med nationalparkens ønsker. Fælles for alle
må være et ønske om at få de rigtige mennesker kanaliseret de rigtige steder hen og få
bibragt dem relevante og rigtige informationer på den mest hensigtsmæssige måde. Det
foreslås derfor, at der gennemføres en sammenhængende planlægning og ansvarsfordeling af
skiltning med relation til nationalparken med aftaler om design, placering, opstilling og
vedligehold.
Formål:
At få en koordineret og sammenhængende plan for skiltning i Nationalpark Vadehavet
Placering:
Hele området
Kontakt:
Vadehavssekretariatet/arbejdsgruppe for planlægning af skiltning

Nationalpark Vadehavet og Sundhed (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Et særligt tema, der kunne indarbejdes i forhold til Nationalpark Vadehavet er sundhed, der
også ligger helt i forlængelse med de øvrige aktiviteter Nationalparken naturligt vil
kunne rumme.
Man kan anvende Sundhed, som en profilering i forbindelse med forskellige tiltag:
• Wellness aktiviteter for borgere og turister
• Afstresning
• Sundhedsstier/Hjerteruter
• Sundhedsturisme
• ”Stilhed” som målrettet tilbud
Formål:
Bidrage til sund livsstil gennem udvikling af aktiviteter og faciliteter med særligt fokus på
sundhed
Placering:
Hele området
Kontakt:
Tønder Kommune Erhvervsafdelingen
Fanø Kommune, Sundhedschef Jette Færk
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Revision og videreudvikling af Sejladsfolder for åer (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Sønderjyllands Amt udgav i 2004 folderen ”Sejle ned ad åen – i Sønderjylland” som
inspiration og information til sejlads i kano på åerne.
Det foreslås at udvikle folderen til også at omfatte de åer inden for Nationalparken, der ikke
var omfattet i den oprindelige folder og hvor sejlads er muligt og kan ske uden væsentlige
konflikter med andre interesser.
Det er desuden hensigten at sørge for en opdatering af det oprindelige hæfte så den
information der bliver givet, er ajourført med de forhold der gør sig gældende i dag.
Folderen beskriver sejladsruter, oplyser om hvor man må gå i land, forhindringer undervejs,
teltpladser og rastepladser. Hæftet giver desuden information om reglerne for hvor man må
sejle mv.
Hæftet beskriver også hvad man kan opleve undervejs, og fortæller om den natur og
kulturhistorie man kan møde på turen. Der kan i samarbejde med Destination Sydvestjylland
undersøges muligheden for at udvikle særlige ruter og pakketilbud til gæster i området med
tilhørende hjemmeside og evt. bookingmulighed.
Reference:
(http://www.aabenraa.dk/files/Aabenraa/Filarkiv/Turist/Publikationer/Sejle_ned_ad_aaen_2011.pdf)

Formål:
Udgivelse af informationsmateriale om mulighederne for sejlads med kano og kajak på åerne
i Nationalparken.
Placering:
Nationalparkens åer
Kontaktperson:
Vadehavssekretariatet
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Faste sejlruter på åerne (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
En væsentlig del af Nationalpark Vadehavets oplevelsesmæssige potentiale findes i tilknytning
til Varde Å, Ribe Å og Vidåen og deres tilstødende eng- og marskarelaer. På Varde Å
eksisterer der i dag en mulighed for en sejltur på åen mellem Skibbroen i Varde og Janderup
med ”Æ Skiw”. Tidligere har der også været en tilsvarende turbådsejlads med fartøjet
”Riberhus” mellem Skibbroen i Ribe og Kammerslusen. En uhensigtsmæssig konstruktion af
båden og andre forhold førte imidlertid til at ruten ophørte.
I regi af Delprojekt Maritime Oplevelser under Vadehavsprojektet er der et initiativ i gang til
at udarbejde en samlet forretningsplan for genoptagelse af sejlruten på Ribe Å med
oplevelsestilbud til passagererne i tilknytning til sejlruten. Den udviklede forretningsplan
tænkes anvendt som grundlag for en vurdering af et tilsvarende initiativ for Vidåen på hele
eller dele af strækningen mellem Lægan og Vidåslusen.
Ligeledes under Vadehavsprojektet arbejder NaturKulturVarde sammen med
produktionsskolen Hammeren, der driver Æ Skiw, og repræsentanter for turismeerhvervet på
at udvikle formidling og oplevelser i tilknytning til den eksisterende sejlrute.
Produktionsskolen har endvidere ønsker om at udvikle Æ Skiw til at kunne sejle med eldrift.
Det foreslås, at nationalparken på baggrund af de igangværende initiativer understøtter
udviklingen af oplevelsesture på de nævnte åer. Det kan være i form af støtte til evt.
udredninger, formidlingstiltag eller konkrete forbedringer af faciliteter, der er nødvendige for
at kunne oprette og drive de nævnte ruter.
Formål:
Understøtte udviklingen af faste sejlruter på Ribe Å, Vidåen og Varde Å
Placering:
Ribe Å, Vidåen og Varde Å
Kontaktperson:
Vadehavssekretariatet
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Vadehavssejlrute/krydstogt (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Den væsentligste del af Nationalpark Vadehavet er vand, og en stor del af oplevelsesværdien
er knyttet til vaderne, dybene og samspillet mellem vand og land og de organismer, der trives
her. For at kunne opleve dette og få en forståelse for Vadehavet som økosystem samt se
kysten og øerne fra vandsiden og høre om den maritime kulturhistorie foreslås det at
understøtte initiativer, der sigter mod at oprette sejlruter mellem havne og ladepladser, hvor
det kan lade sig gøre.
Fra den tyske del af Vadehavet og den nordlige del af det danske Vadehav kendes også
eksempler på mini-krydstogter med egnede fartøjer, hvor man oplever sæler og indsamler
prøver med muslinger, rejer mm. fra bunden.
Det anbefales at der gennemføres et studie af muligheder for at etablere sejlrute og
krydstogtmuligheder på fast plan i samarbejde med virksomheder som har en interesse i
dette – eks. Fanøoverfarten og Natursafari. Det bør i denne forbindelse undersøges om
sejlture og rutefart kan kombineres med andre tilbud indenfor oplevelsesøkonomien
(overnatning, ø-hop, kunst- og gastronomiruter, fotokurser mm.). En undersøgelse skal
samtidig afklare behovet for havne- og anløbsfaciliteter.
Formål:
Undersøgelse af muligheden for etablering af sejlruter og minikrydstogter
Placering:
Hele nationalparken
Kontaktperson:
Vadehavssekretariatet

Vagerlaug for Vadehavet (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
En forudsætning for sejlruter og rekreativ sejlads i Vadehavet er en sikker og pålidelig
afmærkning af sejlruter med tilhørende angivelse af tidevandsforhold og vanddybder.
Farvandsvæsenet har i 2010 overgivet rettighederne til afmærkning af væsentlige dele af
Vadehavet til Nationalpark Vadehavet. Der arbejdes i denne forbindelse med oprettelse af et
fast Vagerlaug for Vadehavet i et samarbejde mellem Vadehavets Bådklubber,
Vadehavskommunerne, Farvandsvæsenet og nationalparken og evt. Esbjerg og Rømø havne.
Vagerlauget skal varetage afmærkning af nærmere fastsatte sejlruter og skal herunder
udrede den nødvendige økonomi og indgå kontrakter om selve afmærkningsarbejdets
udførelse. Vagerlaugets medlemmer har givet tilsagn om at bidrage til den samlede økonomi,
men det udestår, at få en fast aftale for udredning af udgifterne til væsentlige dele af den
tunge flydende afmærkning. Kommunerne har indstillet, at Nationalparken tilføres de
nødvendige midler til at kunne opretholde denne afgørende del af afmærkningen. Samtidig
anbefales det, at det vurderes, hvorvidt der er mulighed og behov for afmærkning af
yderligere tidligere sejlruter.
Formål:
At sikre en tidssvarende og sikker afmærkning af sejlruter i Vadehavet som forudsætning for
maritime oplevelser.
Placering:
Hele Vadehavet
Kontaktperson:
Kommunernes Vadehavssekretariat
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Faciliteter på havne og ladepladser til understøttelse af maritime oplevelser
(Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Vadehavet rummer mindst 17 havne eller ladepladser, som i dag enten er aktive
erhvervshavne, fritidshavne eller mere eller mindre synlige ladepladser/anløbssteder med
forskellige former for faciliteter.
Som understøtning for sejlere og kajakroere, hvad enten de er private fritidssejlere eller
turister på organiserede udflugter kan der med fordel etableres faciliteter med shelters, vand,
bålplads, strøm o.lign. som muliggør længere ture med deletaper.
Et væsentligt element for sejlads er sikkerhed, og det kan i den forbindelse undersøges, om
mobilnet-dækningen er tilstrækkelig i Vadehavet, så sejlere kan tilgå information og foretage
opkald fra alle relevante dele af Vadehavet.
Formål:
At understøtte maritime oplevelser i nationalparken gennem etablering af nøglefaciliteter til
sejlere
Placering: Udvalgte havne og ladepladser i hele Vadehavet
Kontaktperson: Vadehavssekretariatet

Rekreative stier i Nationalpark Vadehavet (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Der er igennem årene blevet udviklet en lang række cykel- og vandrestier i
vadehavsområdet. Mange af disse udgør endvidere etaper på såvel nationale som
internationale ruter. Eksempelvis Drivvejen, North Sea Cycle Route, kyst til kyst stien osv.
Stierne udgør også alternative adgangsveje til naturen og kulturen i området, hvor man får
muligheden for at få oplevelserne på nærmeste hold.
Det anbefales at man udvikler og opdaterer rutenettet med:
• en samlet lodsejerdatabase i de tilfælde hvor dele af stierne ligger på private jorde
• overordnet status på stierne i forhold til ruteføringen og med beskrivelse af
publikumsfaciliteter der ligger tæt på ruterne, såsom overnatning, rastepladser,
seværdigheder, formidlingssteder mv.
• en plan for nøglefaciliteter i tilknytning til ruterne eksempelvis mht. adgang til
shelters, bålpladser, vand, strøm, toiletter, information.
Det anbefales endvidere at man får en status på, hvor det vil være fordelagtigt at skabe
bedre forbindelse mellem de forskellige stiforløb og mellem de forskellige formidlingssteder
og steder med særlige oplevelser i Nationalparken. Flere af ruteforløbene er blevet etableret i
forbindelse med projekter, flere tilbage til amternes tid, det anbefales at man for udvalgte
stiers vedkommende arbejder på at få en mere permanent forankring af ruteforløbene i
Vadehavsområdet, især i forhold til de nationale og internationale ruteforløb med
ansvarsfordeling af eksempelvis vedligeholdelse af informationsmateriale.
Formål:
Forbedre oplevelsesmulighederne i Nationalpark Vadehavet og adgangen til natur og
kulturoplevelser ved at skabe et overordnet vandre- og cykelrutesystem af høj kvalitet med
tilhørende faciliteter og en klar ansvarsfordeling
Placering:
Nationalpark området
Kontaktperson: Kommunernes Vadehavssekretariat
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Udvidelse af Tirpitzstillingen (Varde)
Beskrivelse:
Tirpitzbunkeren har siden 1991 været åben som museum. Det er i dag vanskeligt at udvikle
udstillingen på Tirpitz fordi rammerne er selve bunkeren fra 1945. Herinde er klimaet for
ustabilt og svært at styre til at man kan udstille museumsgenstande.
Ideen er at bygge en egentlig udstillingsbygning til Tirpitz. En underjordisk udstillingsbygning
op ad Tirpitz-bunkeren, som tænkes at kunne rumme flere store udstillinger.
2. Verdenskrig og Atlantvolden er et oplagt temaer. Men også forholdet mellem menneske og
landskab i det barske område tænkes behandlet i sin egen udstilling.
Tirpitzbunkeren ligger på kanten af Nationalpark Vadehavet og inde i det, der bliver Naturpark
Vesterhavet. Formidling af begge disse attraktioner vil kunne ske her. En af verdens største
samlinger af rav, som i dag huses på Ravmuseet i Oksbøl, vil med fordel kunne indtænkes i
den nye udstillingsbygning.
Formål:
Det er ønsket at skabe et indendørs oplevelsesrum med flere forskellige udstillinger, der giver
mulighed for enten et langt besøg eller flere på hinanden følgende besøg, hvor gæsten får
formidlet nogle af de vigtige historier som Vadehavsområdet har været og er en del af.
Placering: Tirpitz-stillingen, Tane Hedevej, 6857 Blåvand
Kontaktperson:
Museet for Varde By og Omegn, Claus K. Jensen

Etablering af særlige sælobservationsposter (Varde m.fl.)
Beskrivelse:
Sælerne er en særlig attraktion i Vadehavet. Det vil derfor være ønskeligt, at få etableret
særlige velegnede sælobservationsposter med information om sælerne og deres kendetegn
og biologi og med henvisning til tilknyttede oplevelsesmuligheder i form af sælture og besøg
på Fiskeri- og Søfartsmuséet. Observationsposterne skal placeres og indrettes, så de giver en
god mulighed for at iagttage sælerne uden at forstyrre dem, eksempelvis ved opstilling af
særlige kraftige fastmonterede kikkerter.
Formål:
At skabe bedre publikumsfaciliteter
Placering:
Vurderes nærmere, men kan eksempelvis være Skallingen, Langli, Fanø, Rømø og Mandø
Kontaktperson:
Varde Kommune, Plan og Teknik
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Etablering af cykelstier til stranden på Skallingen (Varde)
Beskrivelse:
Skallingen er et oplagt udflugtsmål for cyklende turister fra Ho og Blåvand mm. Det ønskes at
der etableres forbedrede muligheder for dem til at besøge Skallingen på cykel.
Formål:
Forbedring af mulighederne for at besøge Skallingen på cykel
Placering:
Skallingen
Kontaktperson:
Varde Kommune

Forbedret adgang til Varde Å (Varde)
Beskrivelse:
Der er i dag muligheder for at færdes langs Varde Å ad Kyst til Kyst stien og en række øvrige
veje og stier, men kun få steder er det muligt at komme helt ned til åen. Det ønskes at der
laves en undersøgelse af muligheden for at forbedre denne adgang uden at påvirke
naturværdierne negativt. Der kan eventuelt købes stiareal af private lodsejere og etableres
mindre faciliteter såsom borde og bænke.
Formål:
At skabe adgang til Varde Å for fastboende og besøgende i området
Placering:
Varde Ådal mellem Tarphagebroen og Varde
Kontaktperson:
Varde Kommune, Plan og Teknik

Udbygning af formidlingsbasen Mosevrå (Varde)
Beskrivelse:
Mosevrå nord for Ho rummer i dag et fugletårn og parkeringsplads. Der vil være mulighed for
at øge værdien af området ved at anlægge overnatnings- og toiletfaciliteter samt udbygge
den stedlige formidling. Mosevrå vil herigennem også medvirke til at udbygge muligheden for
oplevelser på Kyst til Kyst stien.
Formål:
Udbygning af Mosevrå med overnatnings- og toiletfaciliteter for at øge stedets værdi som
formidlingsbase og støttepunkt for hovedsti-forløb
Placering:
Mosevrå nord for Ho i Varde Kommune
Kontaktperson:
Varde Kommune, Teknik og Miljø
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Etablering af formidlingsbase ved Digehytten nær Mandø Ebbevej (Esbjerg)
Beskrivelse:
Dagtilbud ved Esbjerg Kommune har købt Digehytten beliggende tæt på Mandø Ebbevej og
indrettet den til formidlingssted ved Vadehavet, foreløbig for børnehavebørn fra Esbjerg
Kommune. Det er hensigten, at udvikle stedet til en formidlingsbase for Nationalpark
Vadehavet, som kan benyttes af formidlere, lokalbefolkning, skoleklasser samt gående og
cyklende turister. Formidlingsbasen bør oprettes i området op til de tre bunkers og indeholde
overdækket informations- og opholdssted, primitiv overnatningsmulighed samt bålplads.
Formål:
At etablere en formidlingsbase for Nationalpark Vadehavet
Placering:
Digehytten ved Mandø Ebbevej
Kontaktperson: Esbjerg Kommune, Dagtilbud

Vandresti langs Ribe Vesterå (Esbjerg)
Beskrivelse:
En vandresti langs Ribe Vesterå kan være rig på natur og kulturminder, og kan forbinde
Nordsøruten og Drivvejen med Danmarks ældste by. Stien bør løbe ad eksisterende markveje
og stier, da vandløbsnære vandrestier ikke er velegnede i sårbare fuglerige områder som EFfuglebeskyttelsesområdet ved Ribe Holme og enge. Trampestier langs vandløb er desuden
ikke altid farbare, og udsynet er på visse årstider dårligt. Kommunen har imidlertid
tilstrækkelig viden til at kunne foreslå et stiforløb, som forener naturhensyn med rekreative
hensyn.
Formål:
At skabe en sti ved Ribe Vesterå, som binder Ribe sammen med de overordnede NordSydgående ruter og giver mulighed for spændende oplevelser af marsken under hensyntagen
til de specielle naturforhold på stedet
Placering:
Mellem Ribe by og Kammerslusen.
Kontaktperson: Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø.

Sti langs Sneum Å (Esbjerg)
Beskrivelse:
Lokalrådene i Gørding og Bramming har ansøgt Esbjerg Kommune om etablering af en
trampesti fra kommunegrænsen til Bramming med henblik på med tiden at føre stien helt til
Sneum Sluse. I forbindelse med budgetlægningen for 2012-16 vedtages det om stiprojektet
skal fremmes eller ikke.
Det ønskes, at Nationalparken i sin plan medtager etablering af en sti langs Sneum Å fra
slusen til jernbanen. Stien vil næppe kunne ligge helt tæt på åen, men tænkes ført ad
eksisterende markveje evt. med kortere koblende nyanlæg.
Formål:
At skabe forbindelse på tværs af naturstrøgene
Placering:
Sneum Å
Kontaktperson: Esbjerg Kommune, Vej & Park, Dorrit Grytter,
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Koblingspunkt med formidlingsplatform til sti langs Kongeåen (Esbjerg)
Beskrivelse:
Kolding og Vejen kommuner har spurgt om Esbjerg Kommune vil deltage i etablering af en
trampesti fra kommunegrænsen til Kongeåslusen langs Kongeåen. I forbindelse med
budgetlægningen for 2012-2016 vedtages det om stiprojektet skal fremmes eller ikke. Det
foreslås, at Nationalparken i sin plan på lang sigt medtager en formidlingsplatform, hvor
Nordsøruten og Kongeåstien vil møde hinanden.
Formål:
At skabe forbindelse på tværs af naturstrøgene
Placering:
Kongeåslusen
Kontaktperson:
Esbjerg Kommune, Vej & Park, Dorrit Grytter

Etablering af en naturvenlig cykelsti gennem Marbækområdet (Esbjerg)
Beskrivelse:
Det 900 hektar store Marbæk-område udgør et unikt sammenhængende naturområde udlagt
til rekreativt brug. Det er vigtigt, at området gøres tilgængeligt for de mange brugergrupper,
der under hensyntagen til naturen, besøger denne del af Nationalparken. I dag ledes cyklende
fra Marbækområdet ind i baglandet, når de kommer til Esbjerg Kommune, og det er heller
ikke muligt for børnefamilier at cykle til området, idet der kun er en svært tilgængelig
grusvej. En cykelsti gennem Marbækområdet bør derfor have forbindelse til
Vestkystcykelruten.
Formål:
At gøre Marbækområdet mere tilgængeligt for besøgende til fods og på cykel og herved øge
oplevelsesværdien
Placering:
Marbækområdet
Kontaktperson:
Esbjerg Kommune, Børn & Kultur og Vej & Park
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Adgang til Fanøs natur via "lette" anlæg af cykelstier (Fanø)
Beskrivelse:
Med målrettede forbedringer i belægningen på eksisterende stier og naturspor omkring og
igennem Statsplantagen beliggende øst for landevejen mellem Nordby og Sønderho, vil der
kunne skabes en rekreativ infrastruktur, som er cyklistvenlig og kombinere dette med
formidlingshotspots, som bl.a. fortæller om Fanøs natur.
Området er karakteriseret ved i forvejen at have en lang række stiforløb, som vurderes med
enkle indgreb på belægningen at kunne blive forbedret betragteligt. Området på i alt ca. 12
km2 i klitheden og plantagen vurderes at have en meget høj værdi, som rekreativt besøgsmål
for cyklister, familier på tur, motionister og mange flere.
Projektet handler således om implementere tiltag, som kan skabe forbedringer af
offentlighedens adgang til naturen på Fanø – specielt på østsiden. Samtidig har kriterierne for
udvælgelsen af stierne været, at der via disse "lette" tiltag skulle kunne skabes mere
sammenhængene stiforløb. Med et sammenhængende stisystem og ruter vil der kunne
skabes helt nye "pulsåre" med muligheder for motion, friluftsliv, leg og naturoplevelser på
Fanø. De udvalgte stiforløb er desuden karakteriseret ved at være direkte adgangsveje til
skovlegepladsen, Shelter, fuglekøjerne og andre eksisterende oplevelses- og
formidlingshotspots i området.
Formål:
Formålet med projektet er på én gang forbedre adgangen til og formidlingen af Fanøs natur.
Sikre bedre sammenhængende stiforløb og dermed muligheder for udflugter ud, tværs af
Fanø og rundt i naturen, i tillæg til bl.a. cykelstien frem og tilbage til Sønderho.
Placering:
Fanø Kommune
Kontaktperson:
Fanø Kommune, Jacob Bay

Udvikling af Højer Havn (Tønder)
Beskrivelse:
I forbindelse med igangsætning af en udviklingsplan for Højer Havn vil der blive peget på
mulige infrastrukturelle ændringer samt nye formidlings- og aktivitetsmuligheder ved Højer
Havn. Projektet kan ses i sammenhæng med ovenfor beskrevne indsats for havne og
ladepladser men har samtidig et umiddelbart og konkret ophæng i den konkrete
udviklingsplan, hvor nationalparken kan bidrage til realiseringen af planens forslag.
Formål:
Udvikling af Højer Havn
Placering: Højer
Kontakt:
Tønder Kommune, Teknik og miljø
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Offentlig adgang til Saltvandssøen ved det fremskudte dige ved Højer (Tønder)
Beskrivelse:
Det er i dag ikke muligt at færdes ved Saltvandssøen bag det fremskudte dige i Højer, da
offentligheden er nægtet adgang pga. naturbeskyttelseshensyn, bl.a. ynglende fugle.
Området er et unikt naturområde i nationalparken, og Tønder Kommune ønsker at der åbnes
for offentlig adgang til området via de i forvejen forefindende befæstede veje/stier der fører
rundt om søen.
Adgangen ønskes alene etableret udenfor ynglesæsonen og på en sådan måde, at området
kan bevare sin unikke naturværdi. Der kan i vurderingen af mulighederne endvidere trækkes
på erfaringerne fra Naturstyrelsens guidede busture i forbindelse med Tønderfestivalen 2010.
Formål:
At skabe adgang til området for fastboende og besøgende
Placering:
Saltvandssøen bag det fremskudte dige ved Højer
Kontaktperson:
Tønder Kommune

Forbedrede muligheder for oplevelse af dyre- og fugleliv (Tønder)
Beskrivelse:
En meget stor del af oplevelsespotentialet i Nationalpark Vadehavet har tilknytning til
områdets meget rige fugleliv med de helt store forekomster i forårets og efterårets
trækperioder. Der er dog også mange oplevelsesmuligheder udenfor trækperioden med bl.a.
et stort antal ynglende sæler og fugle. Det er i dag ikke muligt i tilstrækkelig grad at iagttage
områdets rige fugle- og dyreliv i yngleperioden. Det foreslås derfor, at der på udvalgte
lokaliteter opføres fugleskjul, slørede stier, udsigtsplatforme evt. med fastmonterede
kikkerter, så mulighederne for at oplevelser forbedres uden at forstyrre fugle- og dyrelivet.
Det foreslås endvidere, at der i fornødent omfang og i tilknytning til de nye muligheder laves
de fornødne støttefaciliteter i form af parkeringspladser, information, toiletter samt sti- og
vejforbindelser.
Formål:
At skabe forbedrede muligheder for at iagttage fugle- og dyrelivet
Placering:
Udvalgte lokaliteter med gode muligheder for at iagttage yngle-/trækfugle, sæler mm.
Kontaktperson:
Tønder Kommune
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Etablering af et heldækkende cykel og gangstisystem på Rømø (Tønder)
Beskrivelse:
Rømø er et hovedområde for turisme i nationalparken.
Aktiv ferie er på fremmarch, og tilgængelighed er et hovedtema. Derfor ønskes der en
udbygning af de i forvejen bestående cykel- og gangstisystemer på Rømø, således at dette
over en periode gøres heldækkende for øens område.
Formål:
At skabe mulighed for at komme rundt på hele øen på cykel eller til fods
Placering:
Rømø
Kontaktperson:
Tønder Kommune
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Samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet og Vadehavets Formidlerforum
(Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Ved etablering af et nært samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet og Vadehavets
Formidlerforum kan formidlerforummet være leverandør af ydelser inden for undervisning,
naturvejledning og formidling i Nationalparken. Der kan i dette samarbejde ligeledes ske en
fortsat udvikling af undervisningstilbuddet ”Mit Vadehav”, hvor omdrejningspunkter er
hjemmesiden www.mitvadehav.dk.
Gennem samarbejdet opnås at de hidtidige gode erfaringer og tiltag fastholdes og
videreudvikles. Det kan i denne forbindelse overvejes at knytte den nuværende
koordinatorstilling under formidlerforummet tættere til nationalparksekretariatet. Stillingen er
hidtil finansieret med tilskud fra Friluftsrådet. I tilfælde af, at denne finansiering ikke kan
opretholdes anbefales det at undersøge muligheden for at oprette stillingen under
nationalparken.
Formål:
At opnå en fastholdelse og videreudvikling af allerede eksisterende undervisnings- og
formidlingstilbud for børn og unge
Placering:
Nationalparken generelt
Kontaktperson:
Vadehavets Formidlerforum og Kommunernes Vadehavssekretariat

Videreudvikling af fortællinger om natur- og kulturhistorien (Alle 4
kommuner)
Beskrivelse:
Der kan arbejdes med en videreudvikling af fortællinger om natur- og kulturhistorien til
formidlingssteder og digitale medier. Formidlingen styrkes i tilknytning til eksisterende
institutioner, der arbejder med formidlingsopgaver herunder både turister/besøgende samt
børn og unge.
Det kan være fortællinger om:
• Marskens historie og driftsformer og deres betydning for naturværdierne
• Forlandene og faskingårdene
• De særlige naturoplevelser
• De gode kulturhistorier
• De ”grimme” historier som eksempelvis oversvømmelser
Formål:
Styrket fokus på Nationalpark Vadehavets helt særlige natur- og kulturoplevelsesmuligheder:
Placering:
Hele nationalparken
Kontaktperson:
Vadehavets Formidlerforum
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Landart (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Gennem landskabskunst – såkaldt ”Landart” – med nationalparken som fysisk ramme kan der
i forskellige sammenhænge opnås større og bredere oplevelser, hvor natur og kulturhistorie
formidles på ny og spændende vis via kunst i landskabet – midlertidigt eller mere permanent.
I Vadehavsregionen har der været flere eksempler på Landart. Myrthuegaard rummer
eksempler på Landart, der har stået i en længere periode og Vadehavsfestivalen har bl.a.
gennem ”Footprints” og ”Mandødialogerne” givet eksempler på kortlivede installationer.
Det anbefales, at nationalparken støtter Landart arrangementer gennem et samarbejde med
Kulturregion Vadehavet og andre relevante aktører.
Formål:
Gennem kunstinstallationer i landskabet at vække til eftertanke og refleksion og derved gerne
inddrage besøgende og fastboende i dialog
Placering:
Hele nationalparken
Kontaktperson:
Kulturregion Vadehavet og Varde Kommune, Kultur og Fritid: Kristine Gottlieb Bendixen

Information til sejlere (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Vadehavet byder på mange og flotte maritime oplevelser, hvad enten man er sejler med egen
båd i området, tilrejsende sejlsportsmand eller en af de mange gæster, der føler sig tiltrukket
af maritim stemning og historiefortælling. Vadehavet er dog samtidig et omskifteligt og til
tider farligt farvand at færdes i, og der kræves ofte et vist kendskab til området eller et
opdateret og godt informationsmateriale for at understøtte sejlsportsaktiviteter.
Det foreslås at gennemføre et projekt, der skal:
• Afklare lovgivningsmæssige forhold
• Kortlægge og beskrive anløbsfaciliteter og sejlruter
• Udarbejde forslag til sejlruter, som dels kan danne baggrund for endagsudflugter fra
min 4 lokaliteter i vadehavet, dels kan danne et sammenhængende rutenet for
flerdagsture
• Lave forslag til maritim eventkalender med særlig angivelse af, hvor man gerne vil
have deltagelse af sejlere i bestemte bådtyper
• Afklare med Kort & Matrikelstyrelsen og evt. Garmin om brug/salg af kortydelser med
særligt kortlag med årligt opdaterede positioner for sejlruteafmærkninger.
• Udgive applikationer til android og iPhone samt Facebook-side med sejlerinfo
• Udarbejde hæfte og hjemmeside med ovenstående oplysninger og downloads – evt.
mod betaling for visse særydelser
Det foreslås, at nationalparken bliver ansvarlig for efterfølgende vedligehold og drift af
sejlerinformationen i samarbejde med medlemmer af Vadehavets Vagerlaug.
Formål:
At understøtte eksisterende sejlere og tiltrække nye sejlere til Vadehavet og som grundlag for
maritime oplevelsesværdier i Vadehavshavnene.
Placering:
Hele Vadehavets maritime del
Kontaktperson: Vadehavssekretariatet
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Formidling af Vadehavets Havne og Ladepladser (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Vadehavsområdets udvikling hænger snævert sammen med områdets maritime historie, og
området har op igennem historien haft havne og ladepladser flere steder langs kysten og på
øerne. I hæftet ”Havne og Ladepladser langs Vadehavets kyst” (Vadehavets Formidlerforum
2010) nævnes således 17 forskellige havne og ladepladser spændene fra historisk kendte
forekomster over fritidshavne til aktive erhvervshavne.
Der er en oplagt mulighed for at synliggøre og formidle de enkelte havne og ladepladser ved
at udvikle et samlet formidlingsmateriale og så vidt muligt at lade det indgå i særlige ruter
såsom kajakruter, cykel- og vandreruter mm. samt gennem oplevelsestilbud med guidede
ture på aktive erhvervshavne, sejlruter, krydstogtmuligheder samt særlige arrangementer
som eksempelvis Maritime Markeder, Vadehavsregatta og smakketræf.
Initiativerne indenfor projektet vil naturligt kunne bygge på en række initiativer iværksat
under delprojektet Maritime Oplevelser under Vadehavsprojektet.
Der vil endvidere være en naturlig sammenhæng med en række af de konkrete forslag til
faciliteter nævnt i Bilag 4.
Formål:
Synliggørelse og formidling af Vadehavets maritime historie med fokus på havne og
ladepladser for herigennem at skabe større oplevelsesværdi og forståelse for områdets
kulturhistoriske udvikling.
Placering:
Sønderside, Ho, Janderup, Varde, Hjerting, Esbjerg, Roborg, Nordby, Sønderho, Ribe, Hviding
Nakke, Kongsmark, Havneby, Bådsbøl-Ballum, Højer, Tønder og Lægan
Kontaktperson:
Kommunernes Vadehavssekretariat

Udvikling af flere tilbud om natur- og kulturformidling (Varde)
Beskrivelse:
For Vardeområdet foreslås der en række konkrete formidlingstiltag, såsom:
• Om fjernelse af kystsikring på Skallingen
• Vandreture med fører
• Kano og kajakture (med kajakklubben eller udlejning)
• Ture med både – eksempelvis robåd (sammen med roklub) eller motorbåde med
sejlklubben
• Middelalderens Varde
• Rideture på Skallingen
• Bunkertur ved Ho / Blåvand
• Ture til Langli (eventuelt traktor)
Formål:
Udvide det generelle udvalg af natur- og kulturformidlingstiltag i Varde Kommune
Placering:
Varde Kommune
Kontaktperson:
NaturKulturVarde
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Formidlingsstøttepunkt ved Kammerslusen (Esbjerg)
Beskrivelse:
Esbjerg Kommune arbejder på at kunne anvende slusemesterboligens ladebygning på den
nordlige side af Kammerslusen til formidlingsstøttepunkt. Kammerslusen besøges årligt af et
stort antal mennesker, og der er behov for en bedre formidling på stedet. Kommunen vil se
det som et stort plus, hvis der kunne etableres et samarbejde med Nationalparken om
formidlingen på stedet.
Formål:
Bred formidling om lokaliteten og dens historie på dansk, tysk og engelsk
Placering: Nordsiden af Kammerslusen
Kontaktperson:
Esbjerg Kommune, Vej & Park, Dorrit Grytter

Etablering af formidlingsplatform for Hovedengen og Slotsbanken i Ribe
(Esbjerg)
Beskrivelse:
Hovedengen i Ribe er en af ”hovedindgangene” til nationalparken, det er et ønske at lave en
formidling af områdets historie med perspektivering til resten af nationalparken.
Esbjerg Kommune, Vej & Park arbejder sammen med Nationalmuseet og
Slotsbankebestyrelsen på en interaktiv formidling af historien om Ribe Slot, Hovedengen og
Galgebakken (uden for Nationalparken) samt naturpleje på stedet.
Formål:
At skabe en ny og spændende formidling af Ribe Slot, Hovedengen og Galgebakken og
sammenhængen med Nationalpark Vadehavet
Placering:
Inden for Hovedengsfredningen og på Slotsbanken
Kontaktperson:
Esbjerg Kommune, Vej & Park, Dorrit Grytter/ Bodil Konradi

Opgradering af Myrthuegård til et af Nationalparkens store besøgssteder
(Esbjerg)
Beskrivelse:
I dag er Myrthuegård et regionalt natur- og kulturformidlingscenter. Opgraderingen til et af
Nationalparkens store besøgssteder kan ske ved at realisere en række tiltag, herunder:
• at revurdere og opsætte en tidssvarende udstilling om Nationalpark Vadehavet
• at sætte fokus på formidling om engdrift med et eksemplarisk anlæg af det
kulturhistoriske engvandingsanlæg, som fandtes ved Myrthuegård ned til Varde Å.
Myrthuegård har i samarbejde med Esbjerg Kommunes plantør etableret noget af
anlægget, men mangler midler til drift samt færdiggørelse af informationsmateriale
• at støtte naturvejledning i Marbækområdet, det nordlige Ho Bugt samt Varde Ådal,
som alle er en del af Nationalpark Vadehavet
Formål:
At målrette formidlingsmulighederne på Myrthuegård mod Nationalpark Vadehavet
Placering: Myrthuegård
Kontaktperson: Esbjerg Kommune, Kultur & Fritid, Jens Futtrup
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Afprøvning af koncept for formidling af større område i Marbækområdet
(Esbjerg)
Beskrivelse:
Esbjerg Kommune planlægger at udarbejde en ny helhedsplan for Marbækområdet. Den nye
helhedsplan skal justere den gamle Marbækplan fra 1969 (rev. i 1983). Planen forventes at
tage højde for den stigende rekreative brug af området med hensyntagen til naturen.
Ligesom det vil være oplagt, at der sættes fokus på at få skabt en eksemplarisk og samlet
formidlingsstrategi med etablering af forskellige formidlingssteder med både direkte
formidling, informationer i landskabet samt digitale informationer. Dette vil blive et
mønstereksempel på formidling i nationalparken samlet på et mindre geografisk område.
Formål:
Gennem planlægning sikre en eksemplarisk og samlet formidlingsstrategi
Placering:
Marbækområdet
Kontaktperson:
Esbjerg Kommune, Børn & Kultur, Jens Futtrup og Vej & Park, Mette Esbjerg

Sønderho Havn (Fanø)
Beskrivelse:
Den historiske naturhavn ved Fanøs sydkyst udgør en væsentlig del af Fanøs historie. I
længere tid har en lokal gruppe af ildsjæle arbejdet sammen med Fanø Kommune for både at
få fortalt historien via udstillinger og beskrivelser, samt fortaget forundersøgelse til hvordan
man kunne genetablere denne historiske vandvej til omverdenen fra Sønderho.
Formål:
I sammenhæng med det fælles projekt for sejlads til historiske ladepladser og havne i
Vadehavet, at ved en mindre uddybning af den eksisterende rende fra havnen ud til Galgedyb
at etablere en vandvej fra Vadehavet ind til Sønderho.
Placering:
Fanø Kommune
Kontaktperson:
Fanø Kommune, Jacob Bay
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Velkomstcenter Fanø (Fanø)
Beskrivelse:
Ideen er at have et sted på Fanø, hvor gæsterne bydes velkommen, og præsenteres for de
oplevelser der er i nationalparken på Fanø. Stedet giver en kort introduktion og inspiration til
oplevelser på egen hånd på Fanø. Stedet tænkes også anvendt til præsentation af
naturprojekter på Fanø, f.eks. naturplejen, genopretningsprojekter, osv.
Formål:
Indrette et velkomststed for besøgende i nationalparken på Fanø, hvor man kan hente
information, få overblikket og inspiration til oplevelserne ude på øen.
Placering:
Fanø Kommune
Kontaktperson:
Fanø Kommune, Jacob Bay

Fanø i Atlantvolden (Fanø)
Beskrivelse:
Fanø udgjorde under 2. Verdenskrig den vigtigste del af befæstningen omkring Esbjerg og
dennes vigtige havn. Formålet var at forhindre, at havnen kunne bruges til understøttelse af
en eventuel allieret invasion. Som følge heraf blev Fanø udbygget med knap 300 bunkere, der
især er placeret på øens nordlige del. Befæstningen omfattede et større antal kyst- og
luftværnsbatterier samt befæstning langs kysten.
De fleste bunkere ligger stadig i landskabet, og det er muligt at komme ind i hovedparten af
dem.
Formål:
Ønsket er få åbnet/ryddet de bunkere, hvor det er forsvarligt lade besøgende komme ind. Få
formidlet historien om Fanø i Atlantvolden, og i den forbindelse i "Bavnebjergbunkeren"
etablere en udstilling/besøgssted vedr. dette tema.
Placering:
Fanø Kommune
Kontaktperson:
Fanø Kommune, Jacob Bay
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Styrkelse af kulturhistorie i og ved Højer (Tønder)
Beskrivelse:
Styrkelse af kulturhistorie i og ved Højer:
• I Højer ligger kirken, møllen, de gamle huse, hvoraf 10 ejendomme er fredede, lige op
af Højer Dige. I bykernen findes stadig brolagte stræder.
• Højer har tidligere haft en havn og været udskibningsby for Tønder bl.a. med sejlads
til Sild. Der har været jernbaneforbindelse til Tønder, hvilket der stadig er spor af.
• I Højer præges kulturmiljøet af kanalen med de omgivende bygninger, hvis funktion
og historie knytter sig til kanalen, slusen, diget og den bagvedliggende marsk. I dag
udgør området også et rekreativt miljø med stor oplevelses- og fortælleværdi.
• Rudbøl er et af Danmarks meget få landsbyværfter. Der har ligget flere skoler i
landsbyen, og som et væsentligt kulturhistorisk træk er tre af landsbyens oprindelige
skolebygninger samlet i den nordlige ende af byen.
• Rudbøls beliggenhed i grænselandet er tydelig markeret med toldbygning og en
grænsesten, der angiver landegrænsen.
Formål:
Formidling af kulturhistorien. Kan ske i samarbejde med Højer Mølle, som allerede fungerer
som sådan.
Placering:
Højer og omegn
Kontaktperson:
Tønder Kommune, Kultur og Fritid, Børn og Skole, Birgitte Anker

Styrkelse af formidling om landindvinding i marsken (Tønder)
Beskrivelse:
Styrkelse af formidling om landindvinding i marsken
• Et særligt kendetegn i vadehavsområdet er indhegning af vadearealer med faskiner, så
der opstår slikgårde, hvor arealet afvandes og planter kan få fodfæste. Denne form for
landvinding er meget gammel, ligesom inddigning har ført til landvinding.
Formål:
Formidling af naturhistorie
Placering:
Tønder Kommune
Kontaktperson:
Tønder Kommune, Kultur og Fritid, Børn og Skole, Birgitte Anker
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Opgradering af Marsk- og Vadehavsudstillingen ved Vidå-slusen og
udstillingen på Tønnisgaard (Tønder)
Beskrivelse:
Kvaliteten af informationsudstillinger ved Vidå slusen foreslås opgraderet og forbedret, så den
kan tjene som et centralt formidlingscenter for nationalparken med særlig vægt på
information om marsken og Vadehavet men samtidig inspirere til yderligere oplevelser i den
øvrige del af Nationalpark Vadehavet.
Det foreslås endvidere, at udstillingen på Tønnisgaard gennemgås og renoveres, så den får et
nutidigt og spændende udseende og samtidig indgår som en del af et samlet
udstillingskoncept for nationalparken.
Formål:
At øge kvaliteten i informationsudstillingerne
Placering:
Højer og Rømø
Kontaktperson:
Tønder Kommune
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Bilag 5 Udvikling af lokalsamfund og erhvervsliv
Nationalparkpartnerskab/certificering (Alle 4 kommuner) ................................................ 1
Smagen af Vadehavet (Alle 4 kommuner) ...................................................................... 1
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Udsigtsmuligheder på restauranter (Tønder) .................................................................. 2

Nationalparkpartnerskab/certificering (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Etableringen af et Nationalparkpartnerskab i stil med de ordninger, som kendes fra bl.a.
engelske og tyske nationalparker, kan være medvirkende til at sikre kvalitet og lokal
forankring af nationalparken og ejerskabet til denne. Med en certificering som
Nationalparkpartner følger der nogle fordele for de enkelte partnervirksomheder/-aktører,
f.eks. i form af informationsmateriale, kurser mv. men også i kraft af den
markedsføringsværdi der kan ligge i at være Nationalparkpartner og have ret til at bruge
nationalparkens logo samt blive markedsført via nationalparkens hjemmeside.
Formål:
At øge ejerskabet og forankringen af nationalparken i lokalområdet, samt blandt de lokale
erhvervsdrivende og andre aktører. Sikre et kvalitetsniveau blandt partnerne, eksempelvis
hvad angår viden om og ansvar for nationalparken og dens værdier.
Placering:
Nationalpark Vadehavet
Kontaktperson:
Kommunernes Vadehavssekretariat

Smagen af Vadehavet (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Vadehavet har meget at byde sine gæster på, når det gælder de kulinariske glæder med
afsæt i lokale råvarer. En øget fokusering på dette område, vil være medvirkende til at øge
interessen for området og den særegne status som Nationalpark Vadehavet. En indsats i
forhold til at udbrede viden og kendskab til vadehavsregionens særlige råvarer, vil
understøtte interessen for området generelt set.
Allerede i dag er der igangsat flere initiativer der skal øge opmærksomheden og interessen for
området og dets råvarer, eksempelvis Lamme- og Krondyrfestival. Det anbefales, at
nationalparken støtter disse aktiviteter målrettet og bidrager til deres synlighed og eventuelle
samarbejde med tilsvarende initiativer i den øvrige del af det trilaterale Vadehav.
Formål:
At øge de kulinariske oplevelsesmuligheder, samtidig med at man får et øget fokus på hele
vadehavsområdet og især Nationalpark Vadehavet.
Placering:
Nationalpark Vadehavet
Kontaktperson:
Kommunernes Vadehavssekretariat
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Monitering af toksiner i østers (Alle 4 kommuner)
Beskrivelse:
Vadehavet indeholder store bestande af muslinger og østers. Især den invasive art
stillehavsøsters er det blevet populært at indsamle. Der er i dag flere aktører, der udbyder
østersture med deltagelse fra nær og fjern. I Danmark foregår der i dag ikke en overvågning
af toksiner i forhold til den rekreative indsamling, og indsamlingen foregår derfor på
deltagernes eget ansvar.
En overvågning af toksiner vil øge mulighederne for at den rekreative indsamling kan foregå
med fødevaresikkerheden i orden og vil give flere mennesker en speciel naturoplevelse i
Vadehavet.
Der er gennem specialestuderende Helle Thuesen og et samarbejde med Orbicon lavet et
omfattende studie af den nuværende situation for henholdsvis rekreativ udnyttelse af
stillehavsøsters samt forslag til et moniteringssystem.
Formål:
At etablere en overvågning af toksiner i de områder hvor der foregår rekreativ indsamling af
østers.
Placering:
Vadehavet
Kontaktperson:
Kommunernes Vadehavssekretariat

Udsigtsmuligheder på restauranter (Tønder)
Beskrivelse:
I og ved Vadehavet i Tyskland ligger en række restauranter hvor gæster kan sidde og se over
diget og betragte det foranliggende Vadehav mm. Dette kunne også være en mulighed i
Danmark. Nationalparken kan derfor arbejde på at undersøge om der f.eks. kan gives
mulighed for ændringer, der gør det muligt at få en etage mere over restauranten ved Vidå
slusen.
Formål:
At skabe mulighed for udsigtspanorama
Placering:
Vidå slusen, Tønder Kommune
Kontaktperson:
Tønder Kommune
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Vadehavet som Verdensnaturarv
Beskrivelse:
Den danske miljøminister har på ministerkonferencen på Sild i marts 2010 skrevet under på,
at Danmark i løbet af den nuværende danske formandsperiode (udløber april 2013) vil
påbegynde en mulig indstilling af det danske Vadehav som verdensnaturarvsområde.
Kulturarvsstyrelsen har overfor kommunerne klart opfordret til at den danske del af
Vadehavet også udpeges som verdensnaturarv. Kommunerne har i tidligere henvendelse til
Kulturarvsstyrelsen (nov. 2008) bedt om at en dansk stillingtagen blev udsat – det var i
denne forbindelse klart, at det var med henblik på at undgå en sammenkædning mellem
verdensnaturarvsspørgsmålet og oprettelsen af Nationalpark Vadehavet.
Den tyske og nederlandske del af Vadehavet blev udpeget som verdensnaturarvsområde i
juni 2009, og der er siden sat en række tiltag i gang for at markedsføre og udvikle området
herunder udformning af markedsføringskampagne, egen hjemmeside og udformning af en
strategi for bæredygtig turisme. Der er i kølvandet på udpegningen tilført de tyske og
nederlandske vadehavsområder ekstra statslige midler for at fremme synliggørelsen og den
bæredygtige forvaltning.
I Tyskland spiller de tre nationalparker en væsentlig rolle i forvaltningen af
verdensnaturarvsområdet, og deres nationalparkplaner indgår som grundlag for udpegningen.
Eftersom Danmark har forpligtet sig til at tage stilling til dansk tilslutning til
verdensnaturarvsudpegning for den danske del af Vadehavet inden den næste
ministerkonference i april 2013, anbefaler Vadehavskommunerne, at nationalparken arbejder
for at en sådan afklaring fremmes hurtigst muligt, så en evt. accept af dansk tilslutning kan
afspejles i nationalparkplanen og nationalparken herigennem kan gøre det gældende, at
Vadehavet har en ekstra betydning og dermed en særlig forvaltningsopgave, som berettiger
til en udvidet økonomisk ramme.
Formål:
Afklare dansk stillingtagen til tilslutning til verdensnaturarvsudpegningen i Nederlandene og
Tyskland med henblik på evt. indarbejdelse i nationalparkplanen
Placering:
Enten hele den nuværende nationalpark eller evt. en udpegning i stil med den tyske og
nederlandske fra fastlandsdigerne og udefter
Kontaktperson:
Kommunernes Vadehavssekretariat
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Deltagelse i Trilateralt Samarbejde
Beskrivelse:
Danmark har sammen med Nederlandene og Tyskland etableret Det Trilaterale
Vadehavssamarbejde med et fælles sekretariat i Wilhelmshaven. Samarbejdet bygger på en
fælles Vadehavserklæring og en trilateral Vadehavsplan, som naturligt vil udgøre et
(uforpligtende) grundlag for den danske nationalparkplan. Samarbejdet ledes af et
ministerråd og Vadehavsbestyrelse med 4 repræsentanter fra hvert land samt en uafhængig
formand. I den danske delegation indgår pt. to repræsentanter fra Miljøministeriet, en
repræsentant fra Kulturarvsstyrelsen og en fra Vadehavskommunerne.
Det anbefales, at nationalparken deltager i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde og tiltræder
en plads i den danske delegation som en af de to repræsentanter fra Miljøministeriet, idet
nationalparken formelt er en del af dette ministerium. Det anbefales endvidere, at
nationalparkplanen forholder sig til den trilaterale Vadehavsplan og dennes indsatsområder.
Det anbefales endvidere, at der gennem et tæt samarbejde med Kommunernes
Vadehavssekretariat udveksles erfaring og viden om arbejdet i Vadehavsforum samt
Kommunernes Internationale Miljøorganisation – KIMO samt samarbejdet mellem vadehavets
ø-kommuner – Euregio the Wadden. Hvor det er relevant og ønskeligt kan nationalparken
indgå i fælles projekter eller kampagner med en eller flere af disse, eksempelvis indsats for
kulturmiljøsamarbejde, integreret kystzoneforvaltning eller synliggørelse af
Vadehavsprodukter fra hele det trilaterale Vadehav.
Formål:
Bidrage til samarbejdet i det samlede Trilaterale Vadehavsområde fra Ho Bugt til Den Helder
Placering:
Det Trilaterale Vadehavsområde
Kontaktperson: Kommunernes Vadehavssekretariat

Erfaringsudveksling med nationalparker i udlandet
Beskrivelse:
En stor del af de beskyttede naturområder i hele verden indgår i forskellige netværk og
samarbejdsorganer. På europæisk plan er bl.a. Europarc Federation forholdsvis fremtrædende
og bidrager med en række konkrete anbefalinger og service (www.europarc.org). Herudover
er der gennem bl.a. Det Trilaterale Vadehavssamarbejde en række internationale
samarbejder med bl.a. Korea og erfaringsudveksling med engelske nationalparker.
Det anbefales, at nationalparkplanen kommer til at indeholde en målsætning og handleplan
for international erfaringsudveksling med tilbagevendende studieture til relevante
nationalparker i udlandet. Det anbefales endvidere, at Nationalpark Vadehavet bliver medlem
af Europarc og evt. koordinerer denne indsats med de andre danske nationalparker.
Formål:
Samarbejde og erfaringsudveksling med udenlandske nationalparker
Placering:
Globalt
Kontaktperson:
Kommunernes Vadehavssekretariat
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