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Mandag var elever 
fra Læk Danske 
Skole og Ludwig-
Andresen-Schule 
fra Tønder på tur i 
og ved Vadehavet 
ved Vidåslusen i 
Højer for at blive 
mere bevidst om 
den natur, de er 
omgivet af. 

NATUR
May-Britt Petersen
mpe@fla.de

Højer. Det var en naturop-
levelse i særklasse, som ele-
verne fra Læk Danske Sko-
les 5. klasse og fra den tyske 
Ludwig-Andresen-Schule i 
Tønder fik rundt omkring Vi-
dåslusen ved Højer mandag 
formiddag. 

De smagte på planter, de 
rørte ved sandorme og krebs, 
så havørn og bramgæs, van-
drede i Vadehavets mudder, 
og de lærte en masse om de 
dyr og planter, der holder til i 
og ved Vadehavet.

- Jeg har lært, at der bor 
mange fugle i Vadehavet, jeg 
har lært, hvad de spiser, og 
hvilke dyr der lever i Vadeha-
vet, fortalte Mia fra Læk Dan-
ske Skole.

- Det blev virkeligt godt for-
talt. Jeg har lyttet bedre ef-
ter end til undervisningen i 
skolen, for det er meget me-
re spændende, når man selv 
oplever tingene og ser dem, 
sagde Mias klassekammerat 
Charlotte.

Deres udflugt mandag var 
led i EU-projektet »LIFE Wad-
den Sea Birds«, som går ud på 
at forbedre fuglenes leveom-
råder i Vadehavet. I forbin-
delse med projektet skal det 
område ved Vidåslusen, som 
eleverne besøgte mandag og 
bliver betegnet som Margre-
the Kog Nord, forvandles til 
et rent naturområde, hvor 
fugle kan raste. Besøg af sko-
leklasser er led i projektet for 
at gøre dem mere bevidste 
om den natur, de lever i.

- Projektet skal være iden-
titetsskabende for børnene. 
Jeg håber, det fører til, at bør-
nene bliver pro naturen og 
så passer bedre på naturen 

efterfølgende, forklarede na-
turvejleder i Tønder Kom-
mune, Bo Tonnesen, der sam-
men med sin bror Hans Ton-
nesen stod for den naturnære 
undervisning. 

- Vigtigst af alt er, at elever-
ne får en god oplevelse og bli-
ver mere bevidste om deres 
omverden, og hvilke organis-
mer der findes her. Børnene 
har meget skærmtid, men 
her kan de opleve noget med 
sanserne. Sanseapparatet er 
så vigtigt, sagde Bo Tonnesen 
om formålet med hele besø-
get.

Brugte sanserne
Deres sanser fik eleverne i 
hvert fald brugt flittigt på 
turen. De fandt ud af, at en 
plante smagte lidt af agurk, 
mærkede vadet under deres 

fødder, så en havørn på nær-
meste hold gennem en kik-
kert, lugtede saltvandet på 
engen foran vandet og hørte 
vinden storme over havet.

- Det er spændende at fore-
stille sig, at man går på hav-
bunden, sagde Lilenia, mens 
gruppen vandrede gennem 
Vadehavet, og hun var i gang 
med at samle nogle muslin-
ger, som hun ville tage med 
hjem. 

Her gik eleverne også på 
jagt efter krebs, sandorme og 
andre dyr, som udgør nærin-
gen for de mange fugle, der 
kommer forbi – og det er vir-
kelig mange.

- Vadehavet er et af verdens 
vigtigste fugleområder. Milli-
oner af fugle holder rast her, 
og der er masser af mad til 
dem, fortalte Hans Tonnesen. 

Bliver planen om at for-
vandle Margrete Kog Nord til 
et rent naturområde til virke-
lighed, vil der på sigt komme 
endnu flere fugle til Vidåslu-
sen for at raste og finde no-
get mad. 

For eleverne sluttede ud-
flugten mandag ved Rikkels-
bøl Kog, der ligger lige ved 
den dansk-tyske grænse. Om-
rådet her er allerede blevet 
forvandlet til et rent natur-
område, som det der efter 
planen skal opstå i Margre-
the Kog Nord. Her kunne ele-
verne altså se, hvordan natu-
ren ser ud, når der er endnu 
bedre vilkår for fuglene.

Elever fra Læk og Tønder 
fik smag for naturen

Ikke alle var lige begejstrede for at holde Vadehavets dyr i 
hænderne. Her er det Lilenia (t.v.), Charlotte (t.h.) og Mia (nr. 
to f. h.). Kira Kutscher

Naturvejleder Bo Tonnesen viste eleverne, hvor de kunne se 
en havørn på nærmeste hold. Foto: Kira Kutscher

WOHNUNGEN

Weniger  
gebaut
Kiel. Die Zahl der fertig-
gestellten Wohnungen ist 
in Schleswig-Holstein 2021 
deutlich gesunken. Ins-
gesamt seien 12.636 neue 
Wohnungen fertig gestellt 
worden, teilte das Statistik-
amt Nord am Montag mit. 
Das seien 1441 beziehungs-
weise 10,2 Prozent weniger 
als 2020. Die durchschnitt-
liche Wohnungsgröße fiel 
mit 96,4 Quadratmetern 
nahezu unverändert aus 
(2020: 96,9).

In neuen Gebäuden ent-
standen 11 777 der Woh-
nungen. Weitere 859 Woh-
nungen wurden durch 
Baumaßnahmen an be-
stehenden Gebäuden ge-
schaffen. Die meisten neu-
en Wohnungen gab es laut 
Statistikamt in den Kreisen 
Rendsburg-Eckernförde, 
Pinneberg und Segeberg.

Etwas mehr als die Hälf-
te (6294) der neuen Woh-
nungen befand sich dem-
nach in Mehrfamilienhäu-
sern mit mindestens drei 
Wohnungen. In neu gebau-
ten Ein- und Zweifamilien-
häusern entstanden wei-
tere 5187 Einheiten. Hinzu 
kamen 224 Wohnungen 
in Wohnheimen und 72 
in neuen Nichtwohnge-
bäuden wie Büro- und Be-
triebsgebäuden. dpa

TOURISMUS

Zahlen über 
Vor-Corona-
Niveau
Neumünster. Die Touris-
musbranche in Schleswig-
Holstein ist gut in dieses 
Jahr gestartet. Das Über-
nachtungsvolumen stieg 
in den ersten vier Monaten 
um 4,4 Prozent über das 
Niveau im Vergleichszeit-
raum des Vor-Corona-Jah-
res 2019, und die Ankünfte 
legten um 3,0 Prozent zu. 
Dies geht aus Angaben des 
Beratungsunternehmens 
dwif-Consulting für das 
Tourismusbarometer des 
Sparkassen- und des Tou-
rismusverbandes hervor, 
dessen Ergebnisse am Mon-
tag in Neumünster vorge-
stellt wurden. 

Auch die Buchungszah-
len für die nächsten Mona-
te verheißen demnach wei-
tere Steigerungen. dpa

POLITIK

Wechsel bei 
der SPD
Kiel. Nach der historischen 
Wahlniederlage der SPD 
bei der Landtagswahl in 
Schleswig-Holstein zeich-
net sich an der Spitze 
der Landtagsfraktion ein 
Wechsel ab. Wie die »Kie-
ler Nachrichten« am Mon-
tag unter Berufung auf Par-
teikreise berichteten, soll 
Spitzenkandidat Thomas 
Losse-Müller neuer Frak-
tionschef im Landtag wer-
den und Serpil Midyatli ab-
lösen. dpa

Elever fra Læk Danske Skole og Ludwig-Andresen-Schule i Tønder lærte mandag en masse om dyr og planter ved og i Vadeha-
vet. Det store højdepunkt var en vadehavsvandring. Foto: Kira Kutscher

Jeg har lyttet bedre efter end til 
undervisningen i skolen, for det er meget 
mere spændende, når man selv oplever 
tingene og ser dem.

Charlotte fra Læk Danske Skoles 5. klasse

FAKTA

Projekt LIFE 
Wadden Sea 
Birds

Life Wadden Sea Birds 
er et natur- og klimapro-
jekt, som har modtaget 
41 millioner kroner fra 
EUs Life program, som 
støtter natur- og kli-
maprojekter. Herunder 
etablering og forvalt-
ning af fuglehabitater. 
Projektet løber fra sep-
tember 2020 til august 
2026.

Hovedformålet med 
LIFE Wadden Sea Birds-
projektet er at forbedre 
fuglenes levesteder i Va-
dehavsområde.

En del af projektet 
handler om Margrethe 
Kog Nord, der i øjeblik-
ket er 248 hektar land-
brugsland. Planen er at 
opkøbe eller bytte sig 
til jorden, så Margrethe 
Kog Nord kan omdan-
nes til et rent fugle- og 
naturområde.

RESÜMEE

Ausflug ins Wattenmeer
Schüler der Læk Danske Skole und der Ludwig-Andresen-
Schule in Tønder haben am Montag einen Tag in der Na-
tur verbracht. Sie wanderten im Watt, lernten etwas über 
die Lebewesen im Wattenmeer und den Lebensraum vor 
ihrer Haustür und erlebten Seeadler, Sandwürmer und 
Krebse aus nächster Nähe. 

Ihr Ausflug war Teil des Projekts LIFE Wadden Sea Birds, 
bei dem es darum geht, den Lebensraum der Vögel im 
Wattenmeer zu verbessern. Das Projekt richtet sich auch 
an Schulen, um das Bewusstsein der Schüler für die Natur 
zu stärken.


