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Nationalpark Vadehavet fylder 10 år
I 2020 fejrer vi, at det 16. oktober
er præcis 10 år siden, hele Fanø
blev nationalpark. Nationalparken dækker den danske del af
Vadehavet og dengang for 10 år
siden valgte et enigt byråd, at
det skulle Fanø være en del af.
Navnet Nationalpark Vadehavet, henviser til et enestående
marsk- og tidevandsområde af
international betydning. Et helt
specielt dynamisk landskab og
økosystem, som barriereøen
Fanø er en del af.
Danmark har i alt fem nationalparker, og Nationalpark Vade-

havet er suverænt den største.
Vigtigheden af Vadehavets naturrigdomme strækker sig langt
ud over nationale grænser. Det
er vitalt både som rasteområde
for millioner af trækfugle, som
yngleområde for fugle og som
opvækstområde for fisk og havpattedyr.

hvilket er særligt markant på
Fanø, en rig kulturhistorie med
bl.a. dans, musik, egnsretter og
en særlig byggestil. Kulturen og
naturen har knyttet sig til hinanden hele vejen op gennem Vadehavets og Fanøs historie.

Nationalpark Vadehavet er også
Danmarks eneste internationale
Nationalpark Vadehavet sætter nationalpark. Vi deler Vadehaogså meget fokus på kulturen, vet med Tyskland og Holland,

og det samlede vadehav udgør verdens
største sammenhængende tidevandssystem.
Stort set hele Vadehavet er udpeget som
verdensarv af UNESCO. Verdensarven
omfatter hovedsagligt marine områder,
og cirka 80 procent af Nationalpark Vadehavet er verdensarvsområde.

Vidste du,
at Nationalpark Vadehavet:
• er Danmarks største nationalpark på i alt 1.459 km2. Cirka 300 km2 er landområder og omfatter blandt andet øerne Fanø, Mandø og Rømø, halvøen Skallingen, Varde Ådal, Ribemarsken og Tøndermarsken
• tilsammen med de fire andre danske nationalparker rummer alle de
væsentligste naturtyper vi har i Danmark. Nationalparken er organiseret som en statslig fond, og er primært finansieret med en
bevilling på finansloven (9,3 millioner kroner i 2020)
• har en bestyrelse på 15 medlemmer udpeget af miljøministeren. Bestyrelsen
beslutter, hvilke projekter og aktiviteter, som nationalparken skal arbejde
med
• har et særligt råd på 31 medlemmer, som hovedsageligt kommer fra vadehavsområdet og skal rådgive bestyrelsen – 4 af medlemmerne kommer fra Fanø
• til dagligt drives af et sekretariat, som er placeret på Rømø og har ni ansatte
• har et partnerprogram, som er i rivende udvikling. Partnergruppen tæller
p.t. cirka 220 virksomheder, institutioner, foreninger m.v. fra de fire vadehavskommuner, heraf er 48 fra Fanø.
• har en række frivillige, som bl.a. står for at bemande og sejle med vores skib
’Vadehavet’, kører med vores mobile udstilling og udfører forskellige opgaver til gavn for naturen.

NATIONALPARK VADEHAVET

Fanø sætter fokus på Nationalpark Vadehavet i uge 42

Nationalpark Vadehavet opsummerer for mange, de ting vi er
stolte af på Fanø. Derfor skal nationalparkens 10 års fødselsdag
naturligvis fejres.

nalparkpartnere: Fanø360 Natur
- Mad - Kultur.
I FanøKalender.dk kan du få et
overblik over, hvad der sker på
Fanø ifm. fejringen.

På Fanø vil der være arrangementer og aktiviteter i hele uge
42 – heraf rigtig mange udendørs.

Vi håber, at du har lyst til at deltage i et eller flere arrangementer, og dermed være med til at
markere de første 10 år med Nationalpark Vadehavet.

Borgmester på Fanø, Sofie Valbjørn siger: »I 10 år har National- Information om alle arrangepark Vadehavet været med til at menter vil også løbende blive ofsynliggøre og fremme den helt sær- fentliggjort på en særskilt side på
lige natur og kultur på Fanø og i
resten af det danske Vadehavsområde. Der er iværksat en række projekter og initiativer, og antallet af
Nationalparkpartnere og frivillige,
der bakker op om Nationalparken
er voksende. Det er vigtigt, da
stoltheden og ejerskabet til de helt
unikke natur- og kulturværdier i
vores område er afgørende for, at vi
også i fremtiden sammen passer på
og sikrer disse værdier.
Jeg glæder mig til at være med til
at fejre 10-året for Nationalpark
Vadehavet!«
Bag ugens mange aktiviteter står
fællesgruppen for Fanøs natio-

Nationalpark Vadehavets hjemmeside. Du kan komme ind på
siden ved at scanne QR-koden
eller på hjemmesiden:
www.nationalparkvadehavet.dk
/muligheder/fejring/

Velkommen til en aktiv efterårsferieuge på Fanø
Fra d. 10.-18. oktober 2020 arrangeres der en masse natur-, mad- og
kultur-aktiviteter på Fanø for alle aldersgrupper. Du kan komme ud i
Nationalpark Vadehavet og opleve Verdensarven ved selvsyn.

Følg med på Facebook: Fanø360 · Instagram: Fanø360
Følg med på hjemmesiden: npvfanoe.dk · E-mail spørgsmål til: Fanoe360npv@gmail.com

Sælsafari • Åbne gallerier og udstillinger • Sejlture i Vadehavet
De maritime spor på Fanø • Koncerter Fællessang
Sønderho Møllemel • Særlige udstillinger på museer og bogudgivelser
Museums aktiviteter • Mød Fanø Skibsrom • Ølsmagninger på Fanø Bryghus
Se de nye og de gamle redningsbåde • Sønderhobal • Loppemarkeder
Lokale produkter • Spillemandsmusik • Bålmad og Bakskuld
Natur- og byvandringer med guide • Østersture • Cykelture i Verdensarven
Kreative værksteder • Ny sansesti • Aktiviteter på Skovlegepladsen
Oplev Vadehavets puls • Mød træmandens værksted • Mountainbiketure
Uhyggefortællinger • Ørne og trækfugle • Ravsafari • Ren Strand-aktiviteter
Tegneworkshop • Foredrag om Nationalpark Vadehavet og UNECOs Verdensarv
Sønderho Havn’s historie • Lysestøbning • Mød trolden Anker Drømmefanger
Østers-kast • Mød guiderne fra Nationalpark Vadehavet

Find mere information på pladsen ved Fanø Museum i Nordby.
Støttet af Nationalpark Vadehavet og Kulturelt Samråd.

Grundet Coronasituationen, aflyses det
planlagte åbningsarrangement foran Fanø Rådhus.
Alle arrangementer afholdes i forhold til
gældende Covid-19 regler.
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Se det detaljerede program på FanøKalender.dk

