
NATIONALPARK 
VADEHAVET 

PARTNERKURSUS I 

Mandø  
Plan for udvikling af  
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Vadehavet 
Et helt særligt tidevandslandskab 
i Nordsøen 

Opfylder 3 ud af 10 UNESCO 
kriterier for enestående 
universelle værdier  
 
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 
naurlige habitater for stedet og 
bevaring af biologisk diversitet, 
inklusive dem som rummer truede arter 
af enestående universel værdi for 
forskning eller bevaring. 



Vision for Mandø 

 Bevarelse af øens særkende, natur* og kultur. 

 Et velfungerende helårssamfund på en ø i Vadehavet, afhængig af 
naturens kræfter. 

 Et sted, hvor mennesker bor, lever, arbejder* og holder fri. 

 Et godt fællesskab mellem fastboende og fritidsboende. 

 Ro, frit udsyn og højt til loftet. 

 Fri adgang til naturen, nænsom landbrugsdrift og beskyttelse af naturen. 

Kilde: Handlingsplan. Mandø – mulighedernes ø. Mandø Fællesråd 2010.  
* Forslag til tilføjelser 



Mandø – en helt særlig ø 

• hvortil man kører to gange i døgnet på bunden af Verdensarv Vadehavet. 
• med en internationalt set, enestående natur for ynglende engfugle, 

vandfugle, sæler og planter. 
• med et ‘autentisk’ kulturlandskab med landbrug og et uspoleret 

landsbysamfund indenfor digerne. 
• hvor mennesker bor hele året og er formet af livet med naturen som er 

smuk. Og barsk. Den er lys. Og mørk.  
• der besøges af mange gæster hele året. For et par timer. Eller flere dage. 

Mange kommer igen. Får oplevelser de kan tage med sig videre i deres liv. 
• midt i Danmarks største nationalpark. 

 
 



Hvem er med 

Den Danske Naturfond* 

Esbjerg Kommune* 

Mandø Fællesråd 

Nationalpark Vadehavet* 

Naturstyrelsen 

VisitRibe og Esbjerg Erhvervsudvikling 

Arbejdsgruppens deltagere 
 

Benny Thomsen, Mandø Event 
Christina Føns, Esbjerg Kommune 

Flemming Nielsen, Den Danske Naturfond 
Jesper Holstener Larsen, Esbjerg Kommune 

Karin Fredskild, Mandø Fællesråd 
Mads Jacobsen, Den Danske Naturfond 

Morten Priesholm, LAG-småøerne 
Niels Christian Nielsen, repræsentant lodsejerne 

 
Peter Saabye Simonsen, Nationalpark Vadehavet,  fmd. 



Projektets indsatsområder 

1. Udvikling af 
friluftsfaciliteter, 

formidling, 
Mandøprodukter og 

oplevelser til 
beboere og gæster 

2. Bedre natur via 
jordopkøb, 

jordfordeling,  
hydrologi 

3. Smart Island  

4. Forskønnelse af 
Mandø By 

Mandø, Verdensarv, 
Nationalpark  og 
bæredygtig turisme 



Hvilke problemstillinger tackles 

Vi har et fælles mål:  
At benytte, beskytte 

og udvikle Mandø 
med respekt for fortid, 

nutid og fremtid.  Økonomi 

Øge døgnforbrug 

Lokale produkter 

Nye faciliteter der trækker 
nye målgrupper 

Dark Sky = overnatning 

 

Mennesker og kultur 

Imødegå affolkning 

Forbedrer det gode liv med rekreative 
rammer for beboere 

Styring af turister  = undgå konflikter ml 
beboere og turister 

Bevare den lokale kultur i bygningsarv, 
bymiljø, landskab 

 

Natur og miljø 

Styring af turister = undgå  
konflikter ml turister og 

naturen  

Skiltning + færdsel forbedres 

Undgå belastning fra 
traktorer der påvirker natur, 

miljø og beboere 



Udvikling af friluftsfaciliteter, 
formidling, produkter og oplevelser  

Friluftsfaciliteter 

Skiltede ruter og stier* inkl 
visitor management   

Picnicsteder med borde, 
bænke, grill, udsigt 

Fugleskjul 

Shelters (evt.) 

Velkomststed, 
Dark Sky 

Velkomststed* med 
moderne formidling, wc, 

madpakkeborde, grill  

Fuglesamling  

(ved velkomststed?) 

Dark Sky  Park(med 
observatorium?)  

Plan for redningsstation og 
vagttårn ved Mandøcenter 

Oplevelser og 
produkter 

Lejrskoleophold** 

Mandøprodukter***, især 
fødevarer fra lam og stud 

Oplevelsespakker / tilbud i 
nationalpark / 

Verdensarvsdesign + 
Mandøcard (?) 

Turanvisninger på kort og 
digitalt (app) 

Synliggørelse,  
formidling, 

dokumentation 

Opdatere 
Mandøfolder 

Content marketing 
(Mandø), video, 

fotos, tekster 

Opdatere Mandø-
web (VisitRibe,  

nationalparkweb) 

Skiltning* ved Vr. 
Vedsted, samarbejde 
med Vadehavscenter 

* Et led i porte, infosteder, ruter og stier i Nationalpark Vadehavet og Verdensarven. 
** Indgår i nationalparken og 25 partneres indsats med at udvikle og tiltrække lejrskoler til Vadehavet. 
*** Et led i nationalparkens initiativ med græsning og nationalparkfødevarer. 



Oversigtskort  
velkomststed, infosteder, ruter, stier, rekreative faciliteter mv 

 

 

 



 

Samarbejde til fælles glæde og gavn 

Fordi jeg synes, det er vigtigt 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 

” 
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