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Vadehavet
Et enestående marsk-, gest- og tidevandsområde



Et helt særligt tidevandslandskab

Outstanding Universal Values –
enestående universelle værdier 
(natur kriterier)

8. Rummer enestående stadier i jordens 
historie, udviklingen af liv, eksisterende 
geologiske processer i udformningen af 
landformer eller signifikante 
geomorfologiske eller naturbeskrivende 
elementer; 
9. Repræsenterer signifikante 
vedvarende økologiske og biologiske 
processer i evolutionen og udviklingen 
af land, ferskvand, kystnære og marine 
økosystemer og samfund af planter og 
dyr; 
10. Rummer de vigtigste og signifikante 
naturlige habitater for stedet og 
bevaring af biologisk diversitet, 
inklusive dem som rummer truede arter 
af enestående universel værdi for 
forskning eller bevaring.



• En enestående kystnatur på overgangen
mellem hav og land

• Tidevand
• Et lavvandet lagunelandskab med tidevand
• Fintkornede sedimenter – stor dynamik
• Encellede alger – kiselalger – diatoméer
• En usædvanlig stor primær-produktion!

VADEHAVET



”Danmarks vigtigste bidrag til verdens natur” 
(Naturkanon)



Store mængder af sediment…
• Under hver eneste højvande transporteres omkring 

syv millioner tons sediment ind i Vadehavet.
• Cirka fem procent aflejrer sig.



Når vaden bliver høj 
nok, så indvandrer 
de første planter

Der dannes og 
nedbrydes land… Dynamikken råder !
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Kiselalger, orme, 
muslinger, snegle i 
titusindvis pr. m2  

havbund



10.000



• Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder
• For en række vandfugle er Vadehavet den vigtigste rasteplads og 

det vigtigste overvintringsområde i Europa
• 12-15 millioner vandfugle passerer hvert år Vadehavet 
• Stor bestand af spættet sæl og lille bestand gråsæl yngler her
• Planetens sidste snæbel, foruden laks, marsvin -----
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Geografi & beskyttelse
Det danske Vadehav 

1.459 km2, heraf
300 km2 land

Hollandsk, tysk og dansk 
Vadehav

11.500 km2

+ 500 km kyst linie

Beskyttelse & fredning:
• Natura 2000
• Ramsar
• Vildt- og 

naturreservat
• §3
• Lokale fredninger

UNESCO - DK

UNESCO –
Vadehav

National park

Natura 2000

Nationalpark Vadehavet
UNESCO Verdensarv
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Aktiv ferie (Kilde: ATTA)

Aktiv ferie er big business:

26% af alle rejsende havde et aktivt formål.

Omsætning 500 mia. kr. 

Vækst på +60% fra 2009 til 2013 i aktive / adventurerejser

Aktiv / kulturferie = niche i 90’erne. 
I dag stigende andel hos bl.a. TUI, Marriot, British Airways, 
som har fokus på (soft) aktive turister.

Turismens vækst:
Globalt: 3,4% p.a. til 2030
Europa: 1,8% p.a. til 2030
DK: 0,2% p.a. 1995-2013
DK: ca. 2% p.a. 2013-2018

Turismen skaber:
1 ud af 10 jobs world wide
1 ud af 3 job 2010-2014 i UK 
8,2% af world GDP  

Turisme (Kilde: UNWTO)
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Nøgletal
Turisme i Nationalpark Vadehavet
(de 4 kommuner, 2018):

Overnatninger 7,4 mio.
Tyskere 62,0%
Danskere 31,5%
N, S, NL 5,0%
Øvrige 1,5%

Omsætning +5 mia. kr.
Årsværk +5.500 

Turisme i hele Vadehavet
(de 3 lande, 2017):

Overnatninger 55 mio.
Tysk Vadehav 23 mio. overnatn.
NL Vadehav 24 mio. overnatn.
Tysk Vadehav 98% = tyskere
NL Vadehav 83% = hollændere

Omsætning 54 mia. kr.
Årsværk 58.000 (fuld tid)

Nationalpark Vadehavet 
kendes af 31% af alle 

tyskere = 4. mest kendte 
attraktion i Danmark

2-3 mio. 
endagsbesøgende
i Nationalparken





Code of conduct

Friluftsrådet 
Vadehavets Formidlerforum
Danmarks Nationalparker
Brugergrupper / organisationer
Projektleder: NPV

Hensigtsmæssig adfærd i naturen for 
lokale, gæster, naturvejledere mv.

Mandø

Nationalpark Vadehavet
Den Danske Naturfond
Naturstyrelsen
Esbjerg Kommune
Mandø Fællesråd og Mandøforeningen

Naturgenopretning, køb af landbrug, 
jordfordeling, naturvenligt landbrug
SMART island, hurtigt internet, 
byforskønnelse
Udvikling og formidling, ruter, stier, 
velkomststed, gæstestyring, øget 
forbrug, hensyn til lokale beboere

Rekreativ Balance

Nordisk Ministerråd
Nationalpark Thingvellir
Nationalpark Jotunheimen
Nationalpark Vadehavet
B-A-R-K

Videndeling og udvikling af løsninger 
på at skabe rekreative balancer 
mellem natur og brugere

Prowad Link 

Nationalparker i D, NL, No, UK, DK
Turismeorganisationer i D, NL, DK
Myndigheder i D, NL, UK, DK
Universiteter i D, NL, No, DK

Naturen som driver for udvikling
Aktivering af verdensarvsbrandet hos 
lokale SMV’ere
Markedsføring bl.a. ITB
Partnerskabsprogrammer
Udvikling af bæredygtige 
turismeoplevelser via co-design 

Nationalpark Vadehavet SH
Nordsee Tourismus
Business Region Esbjerg
Nationalpark Vadehavet

Udvikling af bæredygtige fugle-, 
vandre-, cykel-, kulturtilbud, herunder 
cykelkort, kulturguide, pakketilbud, 
turforslag osv. 
E-mobilitet og kompetenceudvikling.

Velkommen til 
Nationalpark Vadehavet
Nationalpark Vadehavet
Vadehavskommunerne
Naturstyrelsen
Lokale råd og foreninger
Fonde

Gæstestyring via etablering af porte, 
infosteder, velkomststeder, ruter, stier, 
skiltning, app, web – ‘her er det godt 
at opleve’ fremfor forbud

Oplevelsestilbud og ture i 
Verdensarven ‘Her er gode turforslag’
i alle fire sæsoner



Samarbejde til fælles glæde og gavn

Fordi jeg synes, det er vigtig for både 
nationalparken og mit firma, at vi bakker op 
om hinanden og ser os som et ’vi’. Bedre 
kvalitet giver flere turister, som vi er mange, 
der lever af.

Karin Fredskild, 
B&B Mandø og Mandø Pigen



Hvad var dit/jeres motiv for at blive partner? Sæt gerne flere krydser.
(Nationalpark Vadehavet survey, 2016 + 2017  

For at få økonomisk gevinst

For at få flere kunder

For at blive mere synlige

For at hjælpe nationalparken

For at blive en del af 
partnerfællesskabet

For at finde nye samarbejdspartnere

For at repræsentere Vadehavet

For at lære mere om Vadehavet

For at værne om Vadehavet

Ved ikke

Andet

2016 2017



Værdi for 
lokalområdet

92% i 2017 har 
været i 

nationalparken

8% i 2013, 24% i 
2017 stolte af at 

bo i/ved 
nationalparken 

78% i 2017 vil 
stemme for 

nationalparken 
(71% i Dk)

Naturen og 
strandene er de 

vigtigste 
udflugtsmål i 

området

Natur   

Sundhed

Friluftsliv

Trivsel



Viden gør klogere og 
giver bedre adfærd. 

Man passer bedre på 
det man er stolt af 

og holder af. 





Naturen forsyner mennesker 
med mange værdier, 

også økonomiske.

TAK


