Rekreative muligheder
I Nationalpark Skjoldungernes Land er der et netværk af forskellige veje og stier i landskabet, som i
henhold til naturbeskyttelsesloven ikke kan nedlægges uden tilladelse. Stierne og vejene kan benyttes af
alle. Loven giver desuden adgang til færdsel langs strandkanten og på andre naturarealer under visse
betingelser.
Mens nogle af stierne i landskabet har karakter af deciderede trafikstier, der tjener forskellige
transportformål, så er andre mere rekreative stier, som giver adgang til landskabet og naturen, oplevelse og
fordybelse.
Skjoldungestierne: Skjoldungestierne er et netværk af vandrestier, der har det tilfælles, at de alle går
gennem Gl. Lejre. Ifølge sagnene var Gl. Lejre hjemsted for kongeslægten Skjoldungerne, som også har lagt
navn til stierne. Skjoldungestierne er i alt 35 kilometer lange, og via dem kan man opleve naturen på tæt
hold og få oplevelsen af at gå langt i et autentisk landskab. Strækningen mellem Gevninge og Osted går
langs Lejre Å og Lavringe Å. Turen er cirka 10 km lang. Strækningen på cirka 30 kilometer mellem Roskilde
og Hvalsø går gennem strandenge, skov, agerland, overdrev og langs åer og søer.
Cykelstier: I nationalparken er der anlagt cirka 38 kilometer naturcykelstier. En af cykelruterne giver
mulighed for at opleve fjordlandskabet helt tæt ved vandet.
Ridestier: Nationalparken har ridestier, der strækker sig cirka 60 kilometer rundt i landskabet. På flere
ejendomme er det muligt at købe et ridekort, så man kan ride på de fleste veje og afmærkede stier.
Trækfærge: Trækfærgen over Kornerup Å nord for Svogerslev Sø forbinder Skjoldungestierne med Spor i
Land-skabet på Hesselbjerggaard. Nyd den storslåede udsigt over åsystemet og til Roskilde Domkirke fra
Hesselbjerg. Fra Hesselbjerggaard er der forbindelse via markvejen til Buesøvej.
Overnatningsmuligheder i naturen: I nationalparkområdet er der mange primitive
overnatningsmuligheder med faciliteter til rådighed, hvor man er tæt på naturen. Der er tre kategorier af
primitive overnatningsmuligheder:
Primitive overnatningspladser: Beregnet til enkeltpersoner, familier og smågrupper, der vil overnatte i
naturen i telt eller lignende. Pladserne kan bruges uden forudgående tilladelse.
Lejrpladser for grupper og lignende: Lejrpladser for grupper som spejdere, skoler og
børneinstitutioner. Søg tilladelse til at bruge pladsen hos Naturstyrelsens lokale enhed.
Frie teltningsområder: Skove og andre naturområder, hvor man kan slå sit telt op uden forudgående
tilladelse.

