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IKKE TEKNISK RESUME 

 

Indledning 

Nationalpark Skjoldungernes Land har udarbejdet et ”Forslag til Nationalparkplan for 

2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land”. Denne plan er omfattet af Bekendtgø-

relse af lov om miljøvurdering af planer og programmer1 og der er på den baggrund 

foretaget miljøvurdering af de parametre, hvor nationalparken kan have en væsentlig 

miljøpåvirkning. Det gælder parametre som geologi og landskab, naturværdier, kultur-

arv, friluftsliv, formidling og socioøkonomiske forhold. I det følgende er der en kort sam-

menfatning af de væsentligste påvirkninger, der er fundet ved vurderingen i forhold til 

de nævnte parametre.  

 

 
Figur 1: Billedet viser en oversigt over Nationalparkgrænsen for Nationalpark Skjoldungernes Land. 
(www.nationalparkskjoldungernesland.dk).  

                                                     
1 LBK nr 1533 af 10/12/2015 

http://www.nationalparkskjoldungernesland.dk/
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Landskab – miljøvurdering 

Generelt rummer nationalparken værdifulde landskaber og markante landskabstyper, 

samt nogle af Danmarks største sammenhængende fredede landskaber. Fjordlandska-

bet og det øvrige landskabs skiftende karakterer, rummer en rig og varieret natur. Det 

kuperede terræn som ofte har været vanskeligt at dyrke, henligger i dag som overdrev 

og skove, og det åbne godslandskab med de store dyrkningsarealer omgivet af hegn 

og gærder, udgør en kontrast til dette. Landskabet er også karakteriseret ved at inde-

holde større og mindre bysamfund, herunder en del af den fjordnære del af Roskilde 

by. De største trusler og udfordringer for de landskabelige og geologiske værdier, som 

fremstår i dag, vil være knyttet til de aktiviteter og ændringer, der kan sløre landskabets 

former, strukturer og kontraster. Det gælder f.eks. tilgroning, terrænændring og skov-

rejsning, men kan også vedrøre byudvikling. Desuden kan bebyggelse og anlæg sløre, 

eller fjerne landskabet, forstyrre udsigter eller være i kontrast til landskabets karakter. 

Endelig kan strukturændringer i landbruget få betydning for landskabsbilledet. Det vur-

deres at nationalparkplanen vil kunne have en positiv effekt på oplevelsen af landskabet 

og geologien, ved gennemførelse af projekter som synliggør disse værdier. Dette vil ske 

ved direkte målrettede projekter, men også som effekt af naturplejetiltag i nationalpark-

området.  

 

Natur – miljøvurdering 

Nationalparkområdet rummer mange og forskellige naturtyper med et rigt plante- og 

dyreliv, hvoraf særligt fjord- og skovnaturen kan fremhæves som meget værdifuld. De 

mange enge og moser i Hvalsøskovene er som eksempel blandt landets bedste lokali-

teter for engflora og dagsommerfugle, og fjorden er af international betydning for fugle-

livet. Desuden rummer området særligt et usædvanligt rigt plante-, svampe- og fugleliv, 

og inden for pattedyr er der tilmed store værdier. Der er naturområder indenfor natio-

nalparkområdet der er det eneste, eller blandt meget få levesteder, for en række insek-

ter. Det gælder f.eks. dele af skovene på Bognæs, hvor der er fundet arter som pragts-

mælder (Ischnodes sanguinicollis) og Violsmælder (Limoniscus violaceus), den sidste 

anses nu for at være uddød i Danmark. Det er afgørende for samtlige arter, at deres 

levesteder bevares så godt som muligt. Derfor er naturpleje, begrænsning af nærings-

stoffer og dermed en opretholdelse af levestederne, yderst vigtigt. Det der kan være 

med til at styrke naturen i nationalparkområdet er styrkelse, udvidelse, nyetablering og 

sammenkædning af levestederne. Planlægningen for nationalparken vurderes at have 

en væsentlig positiv effekt, i forhold til aktiviteter der fremmer pleje af naturarealer, sikrer 

bedre forvaltning af udvalgte arter, støtter aktiviteter i relation til naturgenopretning og 

øger information om naturværdier, og betydningen af bevarelse af disse. 

 

Kulturhistorie – miljøvurdering 

Mange kulturspor er i dag skjulte, eller vanskelige at få øje på. Det vil derfor være oplagt 

at gennemføre en række pleje- og restaureringstiltag, som kan øge synlighed og tilgæn-

gelighed i området under hensyn til de sårbare kulturspor og naturværdier. Formidlingen 
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af de kulturhistoriske værdier i området varetages primært af Roskilde Domkirke, Vikin-

geskibsmuseet, Sagnlandet Lejre samt Roskilde Museum. Desuden arbejder en lang 

række andre aktører med formidling, bl.a. mange foreninger, hvilket er med til at sikre 

et alsidigt tilbud til lokale og turister. Med udbredelsen af kendskabet til de historiske 

værdier, forventes det at bevaringen sikres yderligere. Det vurderes at nationalparkpla-

nen vil kunne give de besøgende mere viden, om de kulturhistoriske værdier ved den 

formidlingsindsats der igangsættes. Det nære samarbejde der udtænkes i forhold til 

museer og aktivitetscentre, relateret til kulturhistorie vil fremme den positive effekt. Der 

er planlagt en række tiltag i forhold til pleje, renovering og rekonstruktion af den fysiske 

kulturarv, der vil fremme bevarelsen af værdier, øge muligheder for oplevelser og sikre 

en bedre basis for information omkring dette. Derudover vil det Kulturhistoriske Atlas, 

kunne give overblik og konkrete fakta om kulturhistorien i nationalparken, som formidles 

på nationalparkens hjemmeside og på tryk. 

 

Friluftsliv – miljøvurdering 

Allerede i dag findes der et varieret, og veludbygget udbud af oplevelser og friluftsliv i 

nationalparkområdet. Institutioner, besøgs- og formidlingscentre i området fungerer i 

dag som støttepunkter for friluftsliv og formidling af kulturhistorien, naturen, landskabet 

og menneskets udnyttelse af området gennem tiden. Befolkningens interesse for at 

dyrke friluftsliv, sport og motion er generelt stigende, både i forhold til rekreation, fordy-

belse og sundhed. Dette giver et øget behov for at imødegå forholdet mellem benyt-

telse, og beskyttelse af naturen gennem vejledning og hensigtsmæssig planlægning. 

Det vurderes at de tiltænkte aktiviteter i forhold til formidling omkring, og udbygning af 

friluftsfaciliteter, stisystemer m.m. vil have en væsentlig positiv effekt i forhold til at 

fremme aktiviteter, og muligheder for friluftsliv.  

 

Formidling, undervisning og forskning – miljøvurdering 

I området er der flere videns- og uddannelsesinstitutioner, med Roskilde Universitet 

som den største. Formidlingen af de kulturhistoriske værdier i området varetages af 

museerne i området, og en lang række andre aktører, hvilket i dag er med til at sikre et 

alsidigt tilbud til lokale og turister. Det vurderes at Nationalparken vil være medvirkende 

til at øge og forene forskning, uddannelse og formidling, i samarbejde med lokale aktø-

rer. Dette sikres gennem flere forskellige tiltag, som udvikling af hjemmeside, apps, kur-

ser, arrangementer mm. 

 

Lokalsamfund, erhverv og turisme – miljøvurdering 

Der findes i dag veletablerede lokale initiativer, bl.a. den lokale økologiske fødevarepro-

duktion og forskellige former for oplevelsesøkonomi. Nationalparken kan få en betyd-

ning for turismen i område, på baggrund af de mange lokale initiativer og eksisterende 

samarbejder mellem de forskellige kultur- og formidlingsinstitutioner, som kan resultere 

i flere besøgende til attraktionerne i området. Det vurderes at nationalparkplanen vil 

fremme mulighederne for bæredygtig turisme i området, og sikre en øgning af arbejds-

pladser i relation til turisme, formidling og omsætning i området. Det vurderes desuden 
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at gennemførelsen af planen ikke vil have negativ påvirkning af primære erhverv i om-

rådet, primært landbrug og skovbrug, men også her vil kunne have en positiv effekt ved 

støtte til koncept omkring lokale bæredygtige produkter, og et egentligt koncept for ”na-

tionalpark-produkter”. 

1. INDLEDNING 

 

Miljøvurderingens formål 

Planen for Nationalpark Skjoldungernes Land, er omfattet af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer2. Formålet med loven er at sikre et højt beskyttelsesniveau, og 

at bidrage til at der tages hensyn til miljøet, under udarbejdelsen og vedtagelsen af 

planer og programmer, som kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.  

 

Dette formål opfyldes blandt andet ved udarbejdelse af en miljøvurdering med inddra-

gelse af offentligheden, hvor der generelt tages hensyn til og vurderes planer, program-

mers og projekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, jf. § 1, stk. 1 og § 1, 

stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer1. 

 

Miljøvurderingen er afgrænset i forhold til de miljøparametre, som er relevante for pla-

nen for Nationalpark Skjoldungernes Land. De parametre som planen har indflydelse 

på, er inddraget i miljøvurderingen, hvor det vurderes om planens påvirkning er positiv 

eller negativ. Parametrene er blandt andet afgrænset ved den beskrevne idefase ne-

denfor. Miljøparametre som planen ikke har indflydelse på, behandles ikke i miljøvurde-

ringen. 

 

Høringer af berørte myndigheder 

 

Forslaget til Nationalpark Skjoldungernes Land var i offentlig høring i perioden 21. au-

gust 2014 til og med 31. december 2014. Jævnfør nationalparklovens § 5, blev natio-

nalparkforslaget sendt til de berørte lodsejere, de lokale og statslige myndigheder, hvis 

interesse berøres af forslaget, og de organisationer som må antages at have væsentlig 

interesse deri. I denne periode indkom der allerede mange høringssvar med betydning 

for udarbejdelsen af nationalparkplanen.  

 

Naturstyrelsen modtog ved høring af forslaget til Nationalpark 56 høringssvar, heraf 9 

høringssvar fra offentlige myndigheder: Erhvervs- og Vækstministeriet, Styrelsen for 

Slotte og Kulturejendomme, Region Hovedstaden, Kulturstyrelsen, Økonomi & Inden-

rigsministeriet, Bygningsstyrelsen, samt fra de tre kommuner, som er omfattet af forsla-

get: Lejre kommune, Roskilde kommune og Frederikssund kommune. Samtlige hø-

ringssvar er offentliggjort, sammen med et høringsnotat og en sammenfattende rede-

gørelse, på høringsportalen (http://www.hoeringsportalen.dk).  

 

 

                                                     
2 LOV nr 425 af 18/05/2016 

http://www.hoeringsportalen.dk/
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I den indledende fase med udarbejdelsen af nationalplanen, der vurderes i nærværende 

miljørapport, er der gennemført en yderligere høring af relevante parter i en såkaldt 

idefase, Denne idefase svarer til og erstatter en egentlig scoping fase, der som ud-

gangspunkt i medfør af reglerne har til formål at afdække hvilke emner interessenterne 

særligt ønsker at få belyst i miljørapporten. I idefasen blev der indgivet bemærkninger 

fra en lang  række interessenter, der er anvendt ved udarbejdelsen af nationalparkpla-

nen, men også har afdækket hvilke forhold der i miljørapporten særligt bør lægges vægt 

på.  Idefasen varede fra 25. januar til 18. april 2016, hvor alle kunne sende forslag, ideer 

og bemærkninger de havde i forhold til nationalparkplanen. Der blev indsendt i alt 430 

forslag og ideer til planen i denne periode.  

 

Datagrundlag 

 

Miljørapporten er primært baseret på ”Forslag til Nationalparkplan 2017-23 for National-

park Skjoldungernes Land” udgivet november 2016, men også på andet udleveret ma-

teriale fra sekretariatet for nationalparken. Relevant lovgivning på miljøområdet er til-

gået via www.retsinfo.dk. 

 

Naturdata 

Naturdata samt kort over naturtyperne i Nationalpark området, kan ses på nationalpar-

kens hjemmeside: http://nationalparkskjoldungernesland.dk. 

 

2. FORMÅL OG PLANKONTEKST 

 

2.1. Nationalparkplanens indhold og formål 

Formålet med Nationalpark Skjoldungernes Land er iht. Bekendtgørelse for National-

park Skjoldungernes Land3: 

 
1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik, 

især for den nationale betydningsfulde fjord- og skovnatur, og sammenhængen 

mellem naturtyperne, 

2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke fjord- og 

herregårdslandskab, 

3) at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, 

4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske 

oplevelser, 

5) at styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, landskabs- og kulturhisto-

riske samt friluftsmæssige værdier, 

6) at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med 

respekt for beskyttelsesinteresserne, og 

7) at styrke bevidstheden om områdets værdier gennem inddragelse af befolkningen 

i nationalparkens etablering og udvikling. 

                                                     
3 BEK nr 943 af 27/06/2016 

http://www.retsinfo.dk/
http://nationalparkskjoldungernesland.dk/
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I forslaget til Nationalparkplanen, fremgår der flere forslag til initiativer og indsatsområ-

der, som har til formål at realisere de 11 overordnede målsætninger for nationalparken, 

som er fremsat i bekendtgørelsens kapitel 2, § 3. 

 
Ifølge bekendtgørelsen for nationalparken, kapitel 3, § 44, inddeles nationalparken i tre 

planlægningszoner, som kommunerne skal respektere i deres planlægning: 

 

 Planlægningszone 1 omfatter de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 

2000-områder). Her skal kommunerne overholde reglerne for Natura 2000, ligesom 

kommunerne ikke kan planlægge for luftledninger. 

 

 Planlægningszone 2 omfatter fredninger og områder med særlige naturmæssige, 

landskabelige og kulturhistoriske værdier og muligheder for at etablere sammen-

hængende naturområder. Her må kommunerne ikke planlægge for høje anlæg. 

 

 Planlægningszone 3 omfatter øvrige arealer. Det drejer sig om områder, som ikke 

er udpeget som bevaringsværdigt landskab eller er fredet, men som af andre 

grunde har en naturlig tilknytning til nationalparken. Her gælder der ikke nye regler 

for kommunernes planlægning. 

2.2. Nationalparkplanens sammenhæng med andre planer og miljøbeskyttelsesmål 

Bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land skal udarbejde en plan, som inde-

holder rammerne for at etablere og udvikle nationalparken. Bestyrelsen er ansvarlig for, 

at den første Nationalparkplan er vedtaget senest d. 1. april 2017, og de skal sørge for, 

at planen gennemføres. Planen skal revideres hvert 6. år. 

 

Lov om nationalparker  

Formålet med nationalparkerne i Danmark er, at styrke og udvikle den danske natur, 

samt bevare storslåede landskaber og kulturhistoriske værdier. Samtidig skal national-

parkerne give danskere, og andre besøgende, bedre muligheder for at opleve, bruge 

og få viden om disse værdier. Derudover skal nationalparkerne medvirke til en bære-

dygtig udvikling, og styrke den lokale erhvervsudvikling. Samarbejdet mellem stat, kom-

muner, lodsejere, beboere og andre interessenter er afgørende for hvordan den enkelte 

nationalpark vil udvikle sig. En nationalpark bliver derfor ikke skabt fra den ene dag til 

den næste, men bliver resultatet af en langsigtet planlægning og indsats over 20-30 år 

eller mere. 

 

Lov om nationalparker fastlægger retningslinjer, for at oprette og drive nationalparker i 

Danmark. Loven fastlægger således en række forudsætninger for at udpege national-

parker, men der er ikke noget entydigt svar på hvad en dansk nationalpark skal inde-

holde, eller hvordan den skal se ud. Hver enkelt nationalpark skal tilpasses de lokale 

forhold, og tilsammen vil nationalparkerne omfatte nogle af Danmarks mest værdifulde 

naturområder og landskaber – både til lands og til vands. 

                                                     
4 BEK nr 943 af 27/06/2016 
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Af lov om nationalparker5 § 19 fremgår det at nationalparkplanen ikke må stride mod 

følgende planlægning: 

 

1) Vandplaner og Natura 2000-planer og handleplaner for realiseringen af disse 

planer efter lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale natur-

beskyttelsesområder (Miljømålsloven), 

2) Natura 2000-skovplaner efter skovloven, 

3) kommuneplaner og lokalplaner efter lov om planlægning og 

4) råstofplaner efter råstofloven. 

 

Natura 2000-planer (EU´s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver) 

Habitatdirektivet fra 1992 forpligter EU´s medlemslande til at bevare udvalgte naturtyper 

og arter, som er karakteristiske, sjældne eller truede i EU.  

 

Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 forpligter EU´s medlemslande til at bevare ud-

valgte fuglearter, som er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. 

 

Nationalparken omfatter store dele af to Natura 2000-områder. Det drejer sig om hele 

den sydlige del af Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord, Kattinge Vig, Kattinge 

Sø, Jægerspris Nordskov og Kongens Lyng samt den nordlige del af Natura 2000-om-

rådet nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø, som omfatter Bidstrup-

skovene i den sydlige del af nationalparken. De to områder udgør 8.900 hektar, sva-

rende til 52 procent af nationalparken. 

 

For hvert område udarbejder staten en Natura 2000-plan, som skal sikre eller genop-

rette en såkaldt gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der skal beskyttes i 

området. De gældende planer er fra april 2016 og gælder indtil 2021. Se planerne på 

www.svana.dk. 

 

Nationalparkplanen må ikke stride mod direktiverne og Natura 2000-planerne, men kan 

udelukkende have et højere kvalitets- og beskyttelsesniveau. Se Figur 2 for kort over 

Natura 2000-Habitatområder indenfor Nationalparken og Figur 3 for kort over Natura 

2000-Fuglebeskyttelse. 

                                                     
5 LBK nr 1619 af 08/12/2015 

http://www.svana.dk/
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Figur 2: Billedet viser afgrænsningen af Nationalparken, samt Natura 2000-Habitatområder indenfor Natio-
nalparken (Miljøgis). 
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Figur 3: Billedet viser afgrænsningen af Nationalparken, samt Natura 2000-Fuglebeskyttelse indenfor Natio-
nalparken (Miljøgis). 

Vandområdeplaner (EU´s vandrammedirektiv) 

EU´s Vandrammedirektiv trådte i kraft i år 2000. Direktivet fastlægger rammerne for 

beskyttelse af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kyst-

vande og grundvand i alle EU-lande. Direktivet fastsætter en række miljømål, og opstil-

ler overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemfø-

relse af tiltag, og for overvågning af vandmiljøet.  

 

Vandområdeplanerne er samlet en plan, for at forbedre det danske vandmiljø. Planerne 

skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand i overens-

stemmelse med EU´s vandrammedirektiv. Målet med vandområdeplanerne er at opnå: 

 

- Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold, 

- bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof, 

- bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor, 

- bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra f.eks. hjem uden 

kloak, renseanlæg og kloakoverløb. 

Nationalparkplanen må ikke stride mod den statslige Vandområdeplan 2015-2021, for 

Vandområdedistrikt Sjælland, fra juni 2016. Nationalparkplanen kan være medvirkende 

til at understøtte vandplanerne gennem målsætninger om at styrke naturen, f.eks. gen-

nem frivillige aftaler om ekstensivering af driften på dyrkede arealer. 
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Havstrategi  

Danmarks Havstrategi6 er et led i gennemførelsen af EU´s havstrategidirektiv. Formålet 

med direktivet er at fastholde, eller etablere ”god miljøtilstand” i alle europæiske hav-

områder senest i 2020. Midlet til at nå dette mål er udarbejdelsen af havstrategier, med 

målsætninger for natur og miljø, samt overvågnings- og indsatsprogrammer. National-

parkplanen må ikke stride mod mål og indsatser, som fastlægges i havstrategierne. 

Miljøministeren fremsatte i folketingssamlingen 2009/2010 et forslag til de danske rets-

regler, der skal gennemføre væsentlige dele af havstrategidirektivet. Lovforslaget blev 

vedtaget d. 18. maj 20107.  

 

Kommuneplaner og lokalplaner 

Kommuneplanerne omfatter en periode på 12 år, og fastlægger de overordnede mål og 

retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. 

Kommuneplanerne beskriver, hvilke interesser man særligt tilgodeser i de enkelte om-

råder. De gældende kommuneplaner er fra 2013, og udstikker rammerne for lokalpla-

nerne. 

 

Nationalparkplanen må ikke stride mod kommuneplaner og lokalplaner fra: 

 

Lejre Kommuneplan 2013 

Roskilde Kommuneplan 2013-2016 

Frederikssund Kommuneplan 2013-2025 

 

Hele det åbne land i nationalparkområdet er i kommuneplanerne udpeget som beva-

ringsværdigt landskab, bortset fra nogle få mindre områder. Planlovens8 § 11a, stk. 1 

nr. 16 og nr. 17 sætter retningslinjerne for kommunernes planlægning vedrørende land-

skab og geologi. Kommuneplanerne skal bl.a. indeholde retningslinjer for sikring af land-

skabelige og overordnede geologiske bevaringsværdier. Samtidig skal der ske en sik-

ring og bevaring af større, sammenhængende landskaber.  

 

Fingerplan 2013 

Nationalparken er omfattet af Fingerplan 2013. Risø og Roskilde By er omfattet af Fin-

gerplanens bestemmelser for Det ydre storbyområde (byfingrene), mens det resterende 

landområde indenfor nationalparkens afgrænsning er omfattet af Fingerplanens be-

stemmelser for Det øvrige hovedstadsområde. Nationalparkplanen må derfor ikke stride 

mod Fingerplan 2013. Fingerplanen er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets 

planlægning, som overordnet skal sikre, at den kommunale planlægning i hovedstads-

området bliver udført på grundlag af en vurdering af udviklingen i området som helhed, 

og at hovedprincipperne i den overordnede fingerbystruktur videreføres. Det vil sige at 

udviklingen af den regionale byvækst skal ske i håndfladen og i fingrene, mens de 

grønne kiler skal friholdes for byvækst.  

 

Råstofplaner 

Formålet med råstofplaner er at sikre forsyningen med råstoffer, samtidig med at der 

tages hensyn til natur- og miljøbeskyttelse, byudvikling, vejanlæg m.v. De gældende 

                                                     
6 Direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008. 
7 LBK nr 1582 af 10/12/2015 
8 LBK nr 1529 af 23/11/2015 



Miljøvurdering af  Forslag til Nationalparkplan Skjoldungernes Land 

 15 / 46 

råstofplaner der har relevans for nationalparken, er: Råstofplan for Region Sjælland 

2012-2023 og Råstofplan 2012 for Region Hovedstaden. Nationalparkplanen må ikke 

stride mod disse råstofplaner. 

 

Fredninger 

Omkring 6.600 hektar er fredet, svarende til hhv. ca. 61 procent af nationalparkens land-

areal, og 39 procent af hele nationalparken. Siden 1960érne er der gennemført en 

række større landskabsfredninger, bl.a. af de store godser i området. Disse omfatter 

først og fremmest Ledreborg, Åstrup, Selsø-Lindholm og Sonnerup godser samt Sær-

løse og Skov Hastrup Overdrev. I staren af 1980érne blev disse fredninger udvidet, med 

fredningen af landskaberne omkring landsbyerne Nr. Hvalsø og Kisserup. De gældende 

fredningsbestemmelser vil skulle respekteres, i arbejdet med nationalparkens udvikling. 

 

Generelt beskyttede naturtyper (§ 3 områder) 

Naturbeskyttelseslovens9 formål er at værne om landets natur og miljø, så samfunds-

udviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og 

for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Naturbeskyttelsesloven fastsætter bestemmelser 

for beskyttede naturtyper (§ 3-områder), og fastlægger beskyttelseslinjer for bl.a. kyster, 

skove og fortidsminder. Derudover indeholder naturbeskyttelsesloven bestemmelser for 

administrationen af de internationale beskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområ-

der, EF-habitatområder og Ramsarområder). Udvikling af nationalparken skal ske med 

hensyntagen til beskyttelsen af § 3 naturtyperne. 

 

Omkring 1700 hektar, svarende til ca. 10 procent af nationalparkområdet er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens regler om generelt beskyttede naturtyper (§ 3-områder). § 3-

områderne i nationalparkområdet omfatter især søer og vandløb, moser, overdrev, fersk 

eng og strandeng. § 3-områderne er beskyttet mod ændringer i den nuværende tilstand, 

og denne beskyttelse skal respekteres i arbejdet med nationalparkens udvikling. 

 

Vildtreservater 

Indenfor nationalparkområdet ligger Vildtreservat Roskilde Fjord10. Bekendtgørelsen 

om Roskilde Fjord Vildtreservat har til formål at sikre Roskilde Fjord som yngle- raste- 

og fourageringsområde for vandfugle. Vildtreservatet omfatter Roskilde Fjord, Store 

Kattinge Sø, de fjorten beliggende øer og holme, samt tilgrænsende landarealer ved 

Frederikssund, Eskilsø, Bløden, Roskilde Vig, Lejre Vig, Store Kattinge Sø og Mølle-

krogen. Den præcise afgrænsning beskrives i bekendtgørelsen.  

 

Desuden ligger Vildtreservatet Selsø Sø11 indenfor nationalparkområdet. Bekendtgørel-

sen om Selsø Sø Vildtreservat har til formål at sikre Selsø Sø og omliggende landare-

aler som raste- og yngleområde for vandfugle. Vildtreservatet omfatter Selsø Sø, land-

arealer beliggende vest og nord for Selsøvej/Teglværksvej og vejdæmningen der ad-

skiller Selsø Sø fra Møllekrogen (Roskilde Fjord). Den præcise afgræsning beskrives i 

bekendtgørelsen. Det er forbudt at udøve jagt, eller på anden måde at ombringe, ind-

fange eller forjage pattedyr og fugle. Der er færdsel forbudt på områderne som er om-

fattet af bekendtgørelsen, herunder sejlads. Dog er dette ikke gældende for ejere og 

brugere, samt deres husstand og personale. Sejlads med højere hastighed end 5 knob 

                                                     
9 LBK nr 1578 af 08/12/2015 
10 BEK nr 90 af 04/01/2010 
11 BEK nr 14002 af 15/06/1997 
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er dog forbudt generelt. Forbuddet gælder ikke for færdsel til fods på en anlagt sti til 

fugletårnet i området. 

2.3. Landskab 

 

2.3.1 Dannelsen af landskabet 

Nationalparkens terrænformer er især skabt i de seneste 25.000 år, i forbindelse med 

afsmeltningsperioden i den sidste istid, og den efterfølgende mellemistid. Området er 

derfor ikke dannet ved én hændelse, men er opbygget og ændret ved flere begivenhe-

der. Dette betyder at det i dag kan ses hvordan flere landskaber er bygget ovenpå hin-

anden.  

 

Roskilde Fjord og Isefjorden er fremkommet ved, at smeltevand ved afslutningen af 

sidste istid dannede et net af dale. Landskabet, der i dag omgiver fjordene er karakteri-

seret ved morænebakkerne, som veksler mellem et kuperet dødislandskab og afløbs-

løse lavninger. 

 

Isens afsmeltning i slutningen af sidste istid foregik ikke jævnt og derfor blev flere isole-

rede isblokke liggende, i området syd for Hvalsø, og dannede på den måde et klassisk 

dødislandskab. I dag fremstår området stærkt kuperet med mange bratte lavninger, med 

søer og mosehuller. Disse typer områder er langt sværere at opdyrke end de flade mo-

rænesletter, og derfor domineres landskabet mod syd, af skove og overdrev. Flere ste-

der er der fremkommet en mosaik af ager, skov, mose og enge/overdrev. Et karakteri-

stisk eksempel på dette, er Gevninge Overdrev. Ved Skullerupholm dannedes der un-

der afsmeltningen, en stor issøaflejring, bestående af meget fint ler, som i historisk tid 

har leveret råmateriale til en omfattende teglproduktion.  

 

Smeltevandet fra isen, har skabt flere markante dalstrøg. Store smeltevandsfloder frem-

kom og fungerede som afvandingssystem ud til havet i Kattegat. Dalene rummer i dag 

Elverdamså, Lejre Vig, Ledreborg Å og Kornerup Å, og de nordlige forgreninger omkring 

Kornerup Å. Elverdamsåen har tidligere ledt, og leder stadig vandet ud i Tempelkrogen, 

ligesom vandet stadig i dag strømmer gennem Helligrenden, og ud i Lejre Vig. Natio-

nalparkgrænsen følger Elverdamsdalen, vest for Åstrup Skov. 

 

Indenfor området findes der væsentlige geologiske fænomener, som viser hvordan 

landskabet er dannet. Efter istiden steg vandspejlsniveauet i havet, i stenalderen lå det 

tre til fire meter højere end det gør i dag, og mange af de nuværende strandenge og 

ådale var dækket af vand. Siden da er der sket en landhævning, og flere af de tidligere 

fjordarme, f.eks. Borrevejle Vig, Kattingesøerne, Elverdams og Kornerup Ådale er i dag 

markante ferske ådale med lavbundsarealer.  

 

I den østlige del af Roskilde Fjord, nord for Risø, ligger den særegne halvø Bolund, som 

består af en flad bakke længst ude i fjorden, som via en tange hænger sammen med 

de brede strandenge ind mod land. Et andet særligt fænomen, kildekalk, ses i forbin-
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delse med Elverdamsdalen, som ligger på grænsen af nationalparken. De mange kilde-

væld i dette område har givet anledning til dannelse af store forekomster af kildekalk, 

også kaldet frådsten. Dette materiale var i den ældre middelalder en vigtig ressource, 

og blev brugt som byggemateriale til mange af egnens kirker.  

 

Nationalparken har sammen med Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Uni-

versitet, identificeret adskillige geologiske hotspots i nationalparken: 

 

1. Roskilde Fjord omkring Eskilsø og Bolund 

2. Kilderne omkring Roskilde 

3. Kattinge-Selsø Åsen 

4. Dalene omkring Kornerup 

5. Dødislandskabet ved Lejre og Skullerupholm 

6. Skovhøjlandskabet 

7. Elverdams Ådal 

2.3.2 Landskab – miljøstatus 

Nationalparkens landskaber 

Der er meget stor variation i landskaberne indenfor nationalparkområdet. Til dels er der 

stor forskel på den nordlige del af nationalparkområdet, med Roskilde Fjord, som med 

sine åbne vandflader, står i kontrast til de sydlige dele, hvor der er kuperet terræn og 

mange skove, som giver landskabet en mere sammensat og lukket karakter. Samtidig 

er der også en stor variation, indenfor de to hovedområder. 

 

Nationalparken rummer mange meget værdifulde landskaber, med markante land-

skabstyper. Dette er også baggrunden for at stort set hele nationalparkens landareal er 

udpeget som ”værdifuldt landskab” i kommuneplanlægningen, og godt 60 % af landare-

alet også er omfattet af fredning. Godslandskaberne med bl.a. Ledreborg, Åstrup, Son-

nerupgaard og Lindholm Godser udgør sammen med Ryegård, som dog ligger udenfor 

nationalparken, Danmarks største fredede sammenhængende landskab. Dette land-

skab består af en kombination af agerland, stærkt kuperede skove, overdrevsområder 

og vådområder. Fjorden og den vestlige del af Bognæs, er udpeget som nationalt geo-

logisk interesseområde.  

 

Fjorden og kysten 

Den smalle fjord er næsten lavvandet overalt, med en dybde på 3-4 meter. Gamle af-

lejringer som har skabt forkastninger og afsmeltningen af isen, med efterfølgende 

havstigninger og landhævninger, har givet fjorden sit nuværende karakteristiske ud-

seende. 

 

Fjordens kystlinje er varierende, med mange bugter, holme og sumpede strækninger, 

med bagvedliggende gamle havskrænter. Skovene er en vigtig del af landskabsbilledet 

ved fjorden, som skifter fra lukkede vige indrammet af skove og kystskråninger, til vide 

udsigter ud over fjorden. I nord ses Østskov ud for Eskilsø, i syd præges fjordlandskabet 

af de markante skove på Bognæshalvøen, og ved Boserup. Fra de åbne dele af kysten 
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ses småbyer på fjordens vestside, med markante landsbykirker ved Gershøj og Lyndby, 

og ikke mindst Roskilde Domkirke, som hæver sig over byen i bunden af fjorden. 

 

Agerlandet 

En stor del af nationalparken er privatejet landbrugsområde, som drives og opleves 

meget forskelligt, fordi terrænet og landskabet varierer markant. Mange arealer har en 

terrænhældning og bonitet, som har gjort at de har været vanskelige at dyrke, og derfor 

har de i mange år været brugt som græsningsarealer eller ekstensivt dyrkede agre, 

hvilket giver landskaberne en meget ”historisk” og naturpræget karakter. 

 

Hele området fra Roskilde Fjord og Boserup Skov, ned til motorvejen er landbrugsland-

skab med tætliggende gårde, og flere velbevarede landsbyer. Især den østlige del af 

området er præget af vandløb, moser og søer dannet i smeltevandsdale. Videre mod 

syd, har Kornerup Å og Lavringe Å skåret sig ned i højtliggende flader ved Kornerup og 

Lejre. De nord-sydgående ådale i nationalparkens østlige del er meget karakteristiske 

for egnen, og vigtige for at forstå sammenhængen i kulturlandskabet. Dalene og vand-

løbene danner nogle oplevelsesrige landskabsrum, som binder vigtige dele af national-

parken sammen. Motorvejen og Hovedlandevejen, danner dog barrierer i landskabet. 

 

Området omkring Herregården Sonnerupgård, nord for Hvalsø er landbrugslandskab, 

med storbakket terræn og mange små skove, søer og bakker, som opdeler landskabet. 

Det storbakkede terræn kulminerer ved Elverdams Å, der med sin store åbne karakter 

danner en imponerende grænse for nationalparken mod vest. 

 

Godslandskabet 

Landskaberne mellem Lejre og Kirke Hvalsø er først og fremmest præget af godserne 

Ledreborg og Lindholm og hovedgården Skullerupholm. Men der er også en række vel-

bevarede landsbyer, som sammen med husmandskolonier og spredtliggende gårde, 

giver området en særlig karakter af variation og historie. Terrænet her er meget kuperet, 

med mange små søer og skove, overdrev og græssede enge. Landskabet omkring de 

to godser er anderledes og er karakteriseret af store dyrkningsarealer, ofte omgivet af 

lange velbevarede markhegn og gærder, samt imponerende alleer og parker.  

 

Skovene 

Skovrigdom er meget karakteristisk for nationalparkområdet. Det største skovområde 

ligger mod syd, statsskovene Storskov, Hejede Overdrev og Valborup Skov, som til-

sammen kaldes ”Bidstrupskovene”. Men også i den nordlige del, findes der store skov-

arealer. Dette omfatter Boserup Skov nordvest for Roskilde, som med sit kuperede ter-

ræn og kalkrige jordbund, også er en meget artsrig løvskov. Mod nord, afgrænses Bo-

serup Skov af skovbrynet ved Kattinge Vig på den gamle stenalderkyst. Skovens 

smukke beliggenhed har gjort den til et populært udflugtsmål, og den er én af landets 

20 mest besøgte skove. Det privatejede Bognæs, som er den tvedelte halvø i den in-

derste del af Roskilde Fjord, er fredet og grænser mod syd op til fredningerne af Kattin-

gesøerne, Boserup Skov og Bistrup Parcelgård. Mere end halvdelen af Bognæs, drives 
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som skov. Andre private skove er Østskov, Ledreborgskovene, Lindholdholmskovene, 

Bjergskov og Aastrupskovene. Samlet udgør skovene omkring 28 % af nationalparkens 

landareal.  

 

Skovområderne indeholder generelt meget store naturværdier. I den sydlige del findes 

bl.a. de statsejede Bidstrupskove, som er omfattet af Natura 2000. Det højtliggende 

skovlandskab er karakteristisk med sit storbakkede terræn og store stærkt fligede 

skove, hvor imellem der er lysninger, åbne dyrkningsarealer, søer og moser. Desuden 

karakteriseres landskabet af en del gamle overdrevslandskaber, bl.a. ved Særløse og 

Hejede. De store højdeforskelle, det kuperede terræn og de mange lysninger, giver 

skovlandskabet en særlig karakter. 

 

2.3.3 Landskab – målsætninger og vurdering 

Landskab og geologi indgår hovedsageligt i målsætning 4, for nationalparken: 

 

 

 

 

 

 

 

Synliggørelse og formidling af udvalgte landskabelige og geologiske værdier, som f.eks. 

er identificeret af Statens Naturhistoriske Museum, i kommuneplaner eller i landskabs-

karakteranalyser, vurderes at bidrage positivt til synliggørelse af de landskabelige og 

geologiske værdier som findes indenfor nationalparkens område. 

 

Ydelse af støtte, eller formidling af eksisterende tilskudsordninger til beplantningsmæs-

sig sløring af skæmmende anlæg i landskabet, samt sanering eller rydning af beplant-

ning, vurderes på sigt at kunne hjælpe til med at synliggøre særlige landskabelige og 

geologiske værdier i nationalparken. Ligeledes vurderes rydning/udtynding af bevoks-

ning langs den nordlige bred af Store Kattinge Sø, at kunne fremme de karaktergivende 

landskabselementer. 

 

Nedgravning af højspændingsledninger i jorden, indenfor nationalparken vurderes at 

kunne medvirke til en bedre oplevelse af den landskabelige helhed. 

 

Det forventes at der med oprettelsen af nationalparken vil ske en styrkelse af områdets 

geologiske og landskabelige værdier, bl.a. gennem forvaltning, samt drift og pleje. Der 

lægges bl.a. vægt på at terrænforskelle og former gøres synlige, og at der sikres særlige 

indblik og udsigter. Gennem oplysning og inspiration kan nationalparken arbejde for 

udbredelse af bevidsthed omkring landskabets særlige karaktertræk, som ønskes sikret 

eller udviklet.  

 

Målsætning 4 
Nationalparkens landskabelige helheder skal sammen med karaktergivende 
landskabselementer og markante geologiske formationer bevares og synlig-
gøres. 
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2.4. Natur 

2.4.1 Natur – miljøstatus 

Naturtyper 

Nationalparken rummer naturtyper af både national og international betydning, og der-

udover også et stort antal plante- og dyrearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets 

bilag II, IV og V, eller på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, som er fredede og/eller 

rødlistede i Danmark, eller som er sjældne i øvrigt.  

 

De væsentligste naturtyper i området omfatter lavvandede fjordområder med øer og 

holme, strandenge og strandsumpe, kystskrænter, ferske enge – med græsning eller 

høslæt – mange mosetyper, bl.a. både lysåbne og træbevoksede moseområder, over-

drev, skove, søer og vandløb. Dele af nationalparken indgår i de to Natura 2000-områ-

der, hhv. 136 Roskilde Fjord mm, og 146 Hejede Overdrev mm. Af særlige naturtyper 

fra habitatdirektivets bilag I, forekommer hele 23 forskellige i nationalparken. Af dem 

rummer fjord- og kystnatur tre marine naturtyper og fem kystnaturtyper, som til sammen 

har en stor værdi for fuglelivet. 

 

 
Figur 4: Billedet viser naturen ved færgelejet til Eskilsø. Foto: Peter Helles Eriksen (www.nationalparkskjold-
ungernesland.dk). 

I den mellemste del af Roskilde Fjord, er den smal og lavvandet, mens den i sin inderste 

og sydlige del udvider sig i den store Roskilde Bredning. Dybeste sted i fjorden er i Lejre 

vig, som rummer en grav med dybder helt ned til 31 meter. Vigen er derfor en udpræget 

http://www.nationalparkskjoldungernesland.dk/
http://www.nationalparkskjoldungernesland.dk/
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tærskelfjord, med langsom vandudskiftning. Da der er en betydelig tilstrømning af fersk-

vand sker der desuden et fald i saltholdighed ned gennem fjorden, som i Roskilde Bred-

ning når ned mellem 10 og 14 %o, hvilket svarer til Østersøens saltholdighed omkring 

Bornholm. 

 

De bunddyr som lever i fjorden, er arter som er tolerante overfor de lave saltkoncentra-

tioner, og diversiteten falder ned gennem fjorden, i takt med den aftagende saltholdig-

hed. Den mest betydningsfulde art i fjorden er blåmuslingen, som filtrerer vandet for 

planktonorganismer. I Roskilde Bredning er bestanden af blåmuslinger så stor, at den 

har en positiv betydning for klarheden i vandet. 

 

I forbindelse med basisanalysen fra 2014 til vandområdeplaner 2015-2021 er tilstanden 

vurderet i Roskilde Fjord. Denne basisanalyse viser at målet for dybdeudbredelse af 

ålegræs er opfyldt for yderfjorden, men ikke for inderfjorden. For klorofyl, er målet for 

tilstanden hverken opfyldt for inder- eller yderfjorden. 

 

Tilstandsvurderingen i et område baseres på den samlede tilstand, sådan at der skal 

være målopfyldelse for alle anvendte kvalitetselementer, for at der kan være målopfyl-

delse for et område. For Roskilde Fjord betyder det, at hverken den ydre eller den indre 

del er målopfyldt. Årsagen til denne manglende målopfyldelse, er for store tilførsler af 

næringsstoffer til fjorden, som bl.a. medfører en for stor algeproduktion. 

 

Flora 

I nationalparkens område er der en usædvanligt rig flora, som helt overvejende har sine 

levesteder i de naturtyper der findes i nationalparkområdet. De levesteder der er af sær-

lig betydning, er dem som enten af naturlige årsager, eller på grund af naturpleje, holdes 

lysåbne og lavt-voksende. Desuden er levesteder i løvskove med lang kontinuitet, ofte 

på fugtig og/eller kalkrig jordbund, også af særlig betydning. 

 

Mosser og svampe 

Der forekommer mange sjældne mosser i området, som bl.a. er knyttet til fugtige miljøer 

i skov med lang kontinuitet, og til kalkrige kilde- og kærområder. På grund af den meget 

store variation i naturtyper, og tilmed de mange gamle skove, findes der en usædvanlig 

rig svampeflora i nationalparken.  

 

Hvirvelløse dyr 

Der er fundet få data om sjældne insekter og andre hvirvelløse dyr i nationalparkområ-

det, men der må formodes at være adskillige flere til stede. Blandt andet er de mange 

velplejede enge og moser i Hvalsøskovene, blandt landets fineste lokaliteter for dag-

sommerfugle, med op til 30 arter på de bedste høslætenge. Generelt har dagsommer-

fuglene været udsat for en kraftig tilbagegang. 

 

Fisk 
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Flere af nationalparkområdets bedste vandløb, huser fine og selvreproducerende be-

stande af havørred og bækørred. 

 

Padder og krybdyr 

Fire ud af fem hjemmehørende danske krybdyrarter (undtagen hugorm), og syv padde-

arter forekommer aktuelt i nationalparkområdet. Af arter som er optaget på habitatdi-

rektivets bilag II, findes stor vandsalamander og spidssnudet frø på bilag IV, samt grøn 

frø på bilag V. 

 

Fugle 

Nationalparkområdet rummer store ornitologiske interesser, da den sydlige del af Ros-

kilde Fjord, er et meget vigtigt rasteområde for op imod 60.000 trækkende og fourage-

rende fugle. For mange arters vedkommende er området af særlig national, eller endda 

international betydning, da det i perioder rummer en væsentlig andel af den samlede 

verdensbestand, af de pågældende arter. Hele nationalparkområdet er desuden af be-

tydning for en lang række ynglefugle, knyttet til såvel fjord- og skovområder som det 

øvrige åbne land, hvoraf flere af arterne er sjældne. 

 

Der er dog sket en betydelig tilbagegang, i antallet af ynglefugle i Roskilde Fjord. Inden-

for nationalparkområdet vurderes selve fjorden med tilstødende strandenge inkl. Selsø 

i de seneste 5 år, at rumme omkring 5.000 par ynglende fugle, fordelt på 25-30 arter. 

Dette tal har i midt 1980’erne været på omkring 15-20.000. Det er især faldet i antallet 

af ynglende hættemåger, som er årsagen til tilbagegangen. 

 

Pattedyr 

Nationalparkområdet rummer en meget varieret pattedyrfauna, som efter danske for-

hold er meget højt, da mindst 33 ud af 61 danske landpattedyr er registreret i nyere tid 

(jf. Dansk Pattedyratlas). Hertil kommer seks mulige arter, og marsvin som forekommer 

i Roskilde Fjord. Af særligt sjældne og beskyttelseskrævende arter er der hasselmus og 

skovmår, i Hvalsøskovene. Begge disse arter er rødlistede, og opført på hhv. habitatdi-

rektivets bilag IV og V. Desuden er følgende arter registreret i umiddelbar nærhed, og i 

enkelte tilfælde indenfor området: vandspidsmus, sumpbæver, vaskebjørn, vildsvin og 

krondyr. 

 

2.4.2 Natur – målsætninger og vurdering 

Naturværdierne indgår hovedsageligt i tre af nationalparkbestyrelsens målsætninger. 

Det forventes at nationalparkplanen vil styrke naturværdierne i nationalparkområdet, da 

der fremsættes flere overordnede målsætninger for hvordan naturværdier kan bevares 

og styrkes. Formålet for naturen, er at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mang-

foldighed, kontinuitet og dynamik, især for den nationalt betydningsfulde fjord- og skov-

natur, og sammenhængen mellem naturtyperne. Dette skal sikres gennem flere forskel-

lige tiltag. 
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Nationalparken prioriterer indsatsen for naturen i den første planperiode, således: 

 

Generelt skal naturområder med stor naturværdi styrkes, grøn sammenhængende 

struktur skal skabes og bygge på eksisterende grundlag og viden omkring kerneområ-

der og spredningskorridorer, facilitere samarbejde mellem relevante parter og koordi-

nere besluttede indsatser med de tre kommuner og Naturstyrelsen.  

 

Det kan opsummeres fra planen i følgende centrale indsatsområder i første planperi-

ode, hvor der skal sikres: 

 

1.1 Mere viden om naturværdierne 

1.2 Bevare og fremme naturværdierne i skov 

1.3 Fremme naturpleje af lysåbne naturtyper 

1.4 Bedre naturforhold i Roskilde Fjord 

1.5 Særlig indsats for sårbare og truede arter 

1.6 Bedre, større og mere sammenhængende naturområder 

1.7 Bevare og synliggøre særlige landskabelige og geologiske værdier 

 

Denne prioritering vurderes at gavne naturen, da hovedfokus er på at bevare, styrke og 

udvikle naturområder med et højt naturindhold samt påbegynde arbejdet med at skabe 

en grøn sammenhængende struktur for hele nationalparken. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At skabe en større biologisk mangfoldighed i nationalparkens skove, med særligt fokus 

på at udlægge urørt skov, etablere skovgræsning, bevare gamle enkelttræer, genskabe 

naturlige vandstandsforhold og anlægge skovlysninger, vurderes at have en yderst po-

sitiv påvirkning på skovmiljøet indenfor nationalparken.  

 

Informationskampagne om tilskud til skove, målrettet de private skovejere, med infor-

mation om mulighederne for støtte til at bevare og fremme naturværdierne samt forsøg 

på indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne om at beskytte de kortlagte naturperler, 

vurderes at gavne flere dele af de private skove, og øge mængden af f.eks. urørt skov 

og skovgræsning.  

 

Det fremgår af planen at Nationalparken vil gå i dialog med Naturstyrelsen om udmønt-

ningen af regeringens Naturpakke i Bidstrup Skovene og Boserup Skov og herunder 

arbejde for, at statsskovarealerne i de to skovområder i højere grad eller gerne helt 

Målsætning 1 
De væsentligste naturtyper som lavvandede fjordområder med bugter og 
vige, øer og holme, strandenge og kystskrænter, overdrev, moser, enge, 
søer, vandløb og skove skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal 
styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofberigelse, tilgroning, invasive ar-
ter m.v. og sikres som bæredygtige økosystemer med naturlig dynamik. 
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kunne overgå til at blive ”urørte” eller ”drevet” som skov med biodiversitetsformål. Nati-

onalparken vil også gerne aktivt medvirke til at der udpeges fem gamle livstræer per 

hektar i Bidstrup Skovene og Boserup Skov.  

 

Bevaring af gamle træer med stor biologisk værdi, i de private skove i dialog og samar-

bejde med lodsejerne, vurderes ligeledes at gavne biodiversiteten og de arter som er 

knyttet til gamle træer og dødt ved. Det er her et delmål at forsøge at sikre en beskyt-

telse af de særligt gamle træer i de private skove. Det skal ske ved at indgå aftaler med 

lodsejerne om at bevare træerne resten af deres levetid og til naturligt henfald på stedet 

 

Etablering af større græsningsskov, f.eks. på Bognæs, vurderes at gavne mangfoldig-

heden i naturtyper og på denne måde også sikre kulturlandskabet og naturtyperne. 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende registreringer og naturovervågning, i samarbejde med f.eks. en forsk-

ningsinstitution, med udvikling af et (mindre) program for supplerende registreringer og 

overvågning af naturværdier i nationalparken, vurderes at sikre at naturindsatserne re-

aliseres på et fagligt velfunderet grundlag, samt åbner muligheden for at følge og eva-

luere udviklingen i naturværdierne. Det vurderes også at være til gavn for borgerinddra-

gelse. 

 

Forsøg med naturpleje, med en afsat pulje, hvor såvel eksterne aktører, som national-

parken selv vil gennemføre sådanne forsøg, vurderes at kunne styrke naturværdierne, 

bl.a. ved ekstensiv drift i korridorer, som vurderes at kunne sikre bedre spredning af 

mange af områdets plante- og dyrearter. Desuden vurderes det at kunne hjælpe til at 

vende en tilbagegang i biologisk mangfoldighed, til fremgang i området. 

 

 

 

 

 

 

 

Informationskampagne om tilskud til naturpleje, målrettet de private lodsejere, om mu-

lighederne for tilskud til naturpleje, vurderes at gavne igangsættelse af flere private na-

turplejetiltag. 

Forøgelse af pleje på værdifulde naturområder, via genoptagning eller eventuelt justeret 

naturplejen af lysåbne naturområder, som stadig har et højt naturindhold, vurderes at 

Målsætning 2 
Kulturskabte naturtyper som enge og overdrev skal bevares og deres kvalitet 
og mangfoldighed skal styrkes gennem en landbrugs- og skovdrift, som sikrer 
kulturlandskabet og naturtyperne. 

 

Målsætning 3 
Der skal skabes bedre sammenhæng mellem nationalparkens naturtyper og 
landskaber, herunder især forbindelse mellem fjord, kystarealer, ådale, enge, 
overdrev og skove. 
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gavne flere forskellige naturområder i Nationalparken. Disse områder omfatter bl.a. Rig-

kær omkring Selsø Sø, Skrivernæbbet ved Selsø, området ved Helligrendens udløb, 

Rørmosen ved Skt. Hans, Birkemosen ved Lerbækgården, Strandenge i den nordøst-

lige del af Herslev-halvøen og lavbund langs Elverdamsåen, Åstrup Gods. Det vurderes 

at etablering af f.eks. høslæt- og kogræsserlaug, græsningsforeninger, i forbindelse 

med den øgede naturpleje kan øge muligheden for borgerinddragelse. 

 

Genopretning af ét eller flere stenrev i fjorden, vurderes at kunne skabe nye ”oaser” for 

bl.a. fisk, muslinger og makroalger, og kan samtidig blive et stort aktiv til formidling af 

livet under vandoverfladen. 

 

Projekt Plastfri Roskilde Fjord, i samarbejde med partnerskabet Plastfrit Hav, vurderes 

at kunne dokumentere koncentrationen af plastikforurening i fjorden, identificere væ-

sentlige kilder til denne forurening og på baggrund heraf, og på sigt være med til at 

plastikbelastningen reduceres betydeligt. 

 

Information om adgangsreglerne på fjorden, herunder adgangsforbuddet på øer og 

holme og en 50 meters zone omkring, i fuglenes yngletid, fra 1. april til 15. juli, vurderes 

at sikre fuglene for forstyrrelse i den vigtige yngleperiode og desuden sikre at færdslen 

på fjorden generelt ikke er til gene for naturen, sikre at besøgene sker på ikke-forstyr-

rende vis, eller primært i robuste områder hvor der er en større tolerance. 

 

Undersøgelse af tilbagegangen for ynglefuglene ved fjorden, der skal søge at afklare 

årsagerne til tilbagegangen for ynglefuglene ved fjorden, vurderes at kunne identificere 

forvaltningstiltag, som kan være medvirkende til at vende udviklingen. 

 

Forvaltningsplaner for udvalgte arter/grupper af arter, som dagsommerfugle og flager-

mus, vurderes at kunne hjælpe til en bedre indsats for de sårbare artsgrupper, gennem 

konkrete forvaltningsindsatser for arterne.  

 

En gennemførelse af et-to større naturgenopretnings-/naturforvaltningsprojekter (≥0,5 

millioner kr.), vurderes at kunne forbedre, udvide og/eller sammenbinde værdifulde na-

turområder, herunder især øge arealet med naturtyper, som nationalparken har en sær-

lig betydning for. 

 

En gennemførelse af mellem syv og ti mindre naturgenopretnings-/naturforvaltningspro-

jekter (<0,5 millioner kr.), vurderes bl.a. at kunne genskabe højmosen Palmelyng i Bids-

trup Skovene, genskabe Barmosen og fattigkær i Bjergskov, udvide/stabilisere Klyde-

søen på Eskilsø, etablere overdrev og småbiotoper ved Sandet ved Kr. Såby og åbne 

(dele af) rørlagte vandløbsstrækninger i Særløserenden. 

 

 

 



Miljøvurdering af  Forslag til Nationalparkplan Skjoldungernes Land 

 26 / 46 

2.5. Kulturhistorie 

 

2.5.1 Kulturhistorie – miljøstatus 

Kulturmiljøerne i nationalparkområdet repræsenterer vigtige udsnit af det østdanske 

kulturlandskab, med kyst-, skov- og landbrug, samt købstaden som hovedtemaer. Fjor-

den, ådalene, skovene og det åbne land har gennem tiderne udgjort et meget rigt og 

varieret ressourcegrundlag, og kulturmiljøerne afspejler det tætte samspil mellem men-

nesket og naturen. Overdrev, græsningsskove, hø-enge og stævningsskove er eksem-

pler på værdifulde halvnaturtyper, som understreger den historiske kulturpåvirkning. De 

værdifulde kulturspor og kulturmiljøer ligger meget tæt, og tilføjer et meget unikt præg 

til nationalparken. Landsbyerne Gl. Lejre, Kisserup og Kattinge afspejler landsbymiljøet 

tilbage fra før udskiftningen i 1700-tallet, via spor af gamle vejforløb, samt gårdenes og 

husenes placering i landsbymiljøet. 

 

De ældste spor efter mennesker langs Roskilde Fjords kyster, stammer fra ca. 6500 

f.Kr., under jægerstenalderen. Der er fundet spor efter køkkenmøddinger og forskellige 

flinteredskaber som økser, flækker og bor fra Ertebøllekulturen. I fjordens bagland er 

der fundet spor efter menneskers aktivitet, tilbage fra slutningen af istiden, i 10.000 f.Kr. 

Årsagen til at der ikke er fundet spor fra mennesker fra istiden, langs kysten af fjorden, 

er at vandet i fjorden lå lavere end i dag, og derfor er de første menneskers bopladser 

på op til fire meters dybde i dag. 

 

Fjorden har haft en afgørende betydning som ressource, og transportvej for mange af 

områdets kulturmiljøer. Bopladserne langs fjorden vidner om at Jægerstenalderens 

mennesker supplerede jagt med fiskeri. Med sikkerhed vides det at der blev fanget ål, 

hornfisk og forskellige fladfisk. I nyere tid har flere erhverv været knyttet til fjorden, f.eks. 

bådebyggeri, fragtfart og færgeri. I 1930érne begyndte man at anvende de store banker 

af østersskaller til bl.a. byggemateriale. I løbet af jernalderen, og især i vikingetiden blev 

fjorden vigtig for søfarten. Fjorden har gennem tiderne fungeret som transportvej for 

gods og passagerer. De mange vikingespærringer i fjorden, er desuden et udtryk for 

vandvejens vigtighed. I den tidlige industrialisering blev damfærgemiljøet, omkring 

Gershøj udviklet til både person- og varetransport.  

 

Sagn og krøniker fra jernalderen og videre frem, knytter Skjoldungeslægten til Lejre, 

som fra 500-tallet og knap 500 år frem var kongesæde, kultursted og Danmarks vigtig-

ste magtcentrum. Omkring slutningen af 900-tallet blev Lejres funktion opgivet, da Ha-

rald Blåtand grundlagde Roskilde (opkaldt efter Skjoldungekongen Roar), som ny kon-

geby. 

 

I 1100-tallet blev Roskilde landets kirkelige hovedby. Domkirken er et centralt historisk 

monument, både i Danmark og internationalt, og fik i 1995 tilkendt status som verdens-

arv på UNESCO’s verdensarvsliste. Kirkeskibet med de to tårne udgør et visuelt pejle-

mærke i hele Roskildeområdet, fra fjorden såvel som fra motorvejen. I middelalderen 

var Roskilde en af Nordeuropas største byer. Omkring år 1100-tallets midte blev byen 
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omgivet af en stor byvold, der i dag som ringvej, tegner den omtrentlige grænse for 

nationalparken rundt om byen.  

 

Det mest komplette herregårdsanlæg i dag, er det fredede Ledreborg Slot, hvor barok-

hovedbygninger, avlsgård, park og vandhave vidner om fordums rigdom og stilhistorie. 

Selsø og Åstrup godser er også velbevarede eksempler på hovedgårdsejerlav med 

prægtige, fredede bygninger og voldsteder. Mange af nationalparkens landsbymiljøer 

er intakte og repræsenterer forskellige bebyggelsespoker og ressourceorientering. 

 

 
Figur 5: Billedet viser Ledreborg Slot. Foto: Peter Helles Eriksen (www.nationalparkskjoldungernesland.dk). 

Indenfor nationalparkens område findes der 171 fredede fortidsminder, som er sva-

rende til den dobbelte tæthed i forhold til det øvrige Danmark. Disse betragtes som 

umistelige og der er derfor særlige regler for hvordan der ydes den størst mulige be-

skyttelse for dem. Langt de fleste fredede fortidsminder i nationalparken er gravhøje, 

stendysser og jættestuer.  

 

Roskilde har en lang historie, som behandlingssted for syge. Allerede i middelalderen 

husede byen fem klostre, og tre hospitalsstiftelser. Sankt Hans Hospital, kan opfattes 

som guldalderens fortsættelse af denne tradition. Hospitalet er opført af Københavns 

Fattigvæsen, som købte Bistrup Hovedgård i 1808. Sankt Hans blev senere udbygget 

af flere omgange, op gennem 1800-tallet med Øst- og Vesthospital, kuranstalt og gart-

neri. Det store fredede behandlingskompleks indgår flot i park- og fjordlandskabet.  

http://www.nationalparkskjoldungernesland.dk/
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Området fortæller desuden om demokratiets historie og folkeoplysningen i Danmark, da 

der i det smukke barokbyggeri, Roskilde Palæ, afholdtes stænderforsamling for Øerne 

i 1835-1848, hvor grundloven blev formuleret. Siden stavnsbåndets ophævelse i 1788 

har befolkningen afholdt politisk samling og fest, i samlingsstedet Herthadalen ved 

Lejre. Her blev grundloven fejret, ved store sjællandske folkemøder frem til midten af 

1900-tallet.  

 

2.5.2 Kulturhistorie – målsætninger og vurdering 

 

Kulturværdierne indgår hovedsageligt i målsætning 5. Formålet er at bevare og styrke 

nationalparkens kulturhistoriske helheder og enkeltelementer. Nationalparken vil ind-

drage befolkningen i pleje og formidling, af den lokale historie og kulturarv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med oprettelsen af nationalparken vurderes det at der er gode muligheder for at styrke 

de allerede igangværende initiativer. Nationalparkbestyrelsen kan med nationalparken 

sætte fokus på f.eks. synliggørelse og formidling af de kulturhistoriske værdier, og på 

denne måde give befolkningen og besøgende kendskab til, og forståelse for samspillet 

mellem menneske og natur. For at nå målsætningen for kulturarv og kulturhistorie, har 

Nationalparken udvalgt nogle forskellige tiltag. 

 

Kulturhistorisk Atlas for nationalparken, som skal præsenteres på nationalparkens 

hjemmeside, som del af en større vidensbank, men det skal også kunne præsenteres i 

trykt form, vurderes at give en let tilgængelighed for viden om kulturhistorien, efter bl.a. 

emner, tidsperioder, navne. Desuden vurderes dette at kunne inddrage flere forskellige 

interessenter, som museer, kommuner, arkiver og historiske foreninger. 

 

Strategi og handleplan for fysisk kulturarv, i samråd med museer, kommuner, andre 

myndigheder og lodsejerrepræsentanter, vurderes at kunne gavne strategien for pleje, 

renovering og rekonstruktion af værdifuld fysisk kulturarv, på landet såvel som i byen.  

 

Gennemførelse af tre mindre projekter, som renovering af gammelt fiskerleje ved Skov-

gærdet ved Østskov, pleje af langt vej-stengærde ved Taderød Skov, eksperimentel 

pleje af udvalgte gravhøje f.eks. ved afsvidning og renovering af et gadekær og omgi-

velser, vurderes at kunne være medvirkende til at renovere eller rekonstruere særlig 

værdifuld kulturarv.  

 

Målsætning 5 
Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller 
om brugen af natur, landskab og fjord, skal bevares, synliggøres og formidles, 
især fortidsminder, herregårds- og landsbymiljøer, mølleanlæg samt Roskilde 
historiske bydel. 
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Gennemførelse af tre større projekter, som genskabelse af voldgrave omkring en her-

regård (Aastrup eller Selsø), genskabelse af tidligere mark ved Boserupgård og sikring 

og delvis renovering af teglværket ved Skullerupholm, vurderes at kunne være medvir-

kende til at renovere eller rekonstruere særlig værdifuld kulturarv og til historisk og/eller 

eksperimentelt landbrug. 

 

Strategi og handleplan for nationalparkens brug af kunst og kultur, vurderes at kunne 

støtte brugen af kunst og kultur i nationalparkens regi og landskab, og øge mulighe-

derne for f.eks. kunstværker i landskabet, koncerter i naturen og teaterforestillinger i 

kulturmiljøer. 

 

Afsættelse af en kulturpulje, vurderes at øge mængden af gennemførte projekter inden-

for kulturområdet. 

 

Strategi og handleplan for understøttelse af lokale traditioner mv, vurderes at kunne 

understøtte muligheden for at udvælge hvilke traditionsprojekter der er væsentlige og 

hvilke der skal ydes støtte til. En afsættelse af en traditionspulje, vurderes at kunne 

hjælpe til gennemførelse af flere traditionsprojekter, som er relevante indenfor national-

parken. 

 

2.6. Friluftsliv 

 

2.6.1 Friluftsliv – miljøstatus 

Friluftsliv er en vigtig kilde til sundhed, glæde og livskvalitet for mange mennesker. Na-

tionalpark Skjoldungernes Land er beliggende i et meget smukt og varieret landskab, 

hvilket giver en masse muligheder for friluftsaktiviteter og oplevelser i naturen. Indenfor 

nationalparkområdet, findes der i dag allerede et varieret udbud af oplevelses- og fri-

luftsmuligheder. Naturen og landskabet er i sig selv vigtige attraktioner, med især fjor-

den og skovene. Flere steder i landskabet opleves kulturhistorien med vikinger, konger 

og godser, hvilket giver en god mulighed for formidling, friluftsliv og oplevelser i det fri. 

 

Der er gode muligheder for at komme til nationalparkområdet, og færdes i området både 

i bil, med offentlig transport, på cykel, til hest og til fods. Der findes en del stier og stisy-

stemer i området, med tilhørende faciliteter, særligt i skovene. Skjoldungestien og Fjord-

stien, samt Gudernes Stræde og Munkestien, giver mulighed for at færdes på tværs af 

området og områdets attraktioner. Desuden er der flere markerede internationale van-

dre- og cykelruter, og omkring fjorden findes en række havne som bl.a. giver mulighed 

for lystsejlere. 

 

De naturområder eller stisystemer i Lejre Kommune, som benyttes mest er Bidstrup 

Skovene, Ledreborg Skov, Skjoldungestien og Avnstrup Skov, som alle ligger indenfor 

nationalparkens område. I Frederikssund Kommune er Fjordstien den mest benyttede 

indenfor nationalparkens område. 
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Det blå friluftsliv er især koncentreret omkring lystbådehavnene i Roskilde, Veddelev og 

Jyllinge, samt i farvandet ud for havnene. Omkring de tre største byer er der et stort 

udbud af faciliteter som understøtter adgangen til fjorden, f.eks. lystbådehavnene, klub-

ber, museer, camping, offentlige strande mm. Den indre del af Roskilde Fjord indeholder 

allerede i dag et varieret friluftsliv, som især omfatter gåture og badning, men også f.eks. 

havkajak, anstandsjagt, windsurfing, tursejlads og lystfiskeri. 

 

Desuden findes der allerede i dag, indenfor nationalparkens område, telt- og shelter-

pladser, strande og badesteder, havne, fugletårne mm, som fungerer som støttepunkter 

for friluftslivet.  

 

 
Figur 6: Billedet viser en skydepram i rørskov i National park området. Foto: Peter Helles Eriksen 
(www.skjoldungernesland.dk). 

2.6.2 Friluftsliv – målsætninger og vurdering 

Friluftsliv indgår hovedsageligt i målsætningerne 6, 7 og 8. Formålet er at styrke mulig-

hederne for friluftsliv for alle befolkningsgrupper, og samtidig styrke muligheden for sær-

lige natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser. 

 

Allerede i dag findes der et varieret og veludbygget udbud af oplevelses- og friluftsmu-

ligheder i nationalparkområdet. Det vurderes at der med oprettelsen af Nationalpark 

Skjoldungernes Land, vil ske en styrkelse af mulighederne for friluftsliv og formidling. 

Det forventes at antallet af besøgende vil øges når området fungerer som nationalpark, 

hvilket kan medføre øget trafik og slitage på nogle områder. Nationalparkbestyrelsens 

http://www.skjoldungernesland.dk/
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kommende planlægning af nye friluftsmuligheder bør derfor ske i samarbejde med de 

lodsejere som berøres, og sikre hensynet til sårbar natur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvikling af kort over stier, ruter og friluftsfaciliteter, både på hjemmeside og app, vur-

deres at gøre færdslen i nationalparken nemmere og mere overskuelig og på denne 

måde eventuelt øge mængden af besøgende i området.  

 

Vejledninger for brug af stier, ruter og friluftsfaciliteter som f.eks. rutelængder og zone-

ring, vurderes at gøre det nemmere og mere overskueligt for flere forskellige befolk-

ningsgrupper at færdes i nationalparken. Desuden vurderes det at gavne turismen, hvis 

kortene udvikles på engelsk og tysk (udover dansk).  

 

Udviklingen af foldere, med kort over stier, ruter og friluftsfaciliteter i nationalparken, 

som er lettilgængelige i felten, på besøgssteder og på nettet, vurderes at gøre frilufts-

oplevelserne nemmere for de besøgende, i og med materialet kan medbringes i Natio-

nalparken. 

 

At øge tilgængeligheden og adgangen for mennesker med funktionsnedsættelser, byg-

get på viden og erfaring fra lignende steder, vurderes at været et godt tiltag for at gøre 

Nationalparken tilgængelig for alle. 

 

 

 

 

 

 

 

Kortlægning og monitering, i samarbejde med en forskningsinstitution, af friluftslivet i 

nationalparken, vurderes at sikre en bæredygtig udvikling af friluftslivet i området og at 

der kan tages hensyn til friluftslivets brugere og deres behov og ønsker.  

 

Forebyggelse af konflikter mellem relevante parter, i form af råd og vejledninger til færd-

sel i nationalparken, vurderes at være gavnligt for forholdet mellem natur, lodsejere og 

de lokale, i forhold til de besøgende i nationalparken. 

 

 

 

Målsætning 7 
Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i sam-
arbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og relevante aktører, herunder 
berørte lodsejere. 

 

Målsætning 6 
Mulighederne for friluftsliv og natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser 
skal styrkes. 
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Forbedring og koordinering af de eksisterende stier, ruter og friluftsfaciliteter i national-

parken, med udvikling af temaruter, vurderes at kunne forbedre brugernes oplevelser, 

og styrke færdslen i nationalparken. Desuden vurderes temaruterne at kunne styrke 

brugernes viden omkring f.eks. naturtyper, zoologi, botanik, geologi, kulturhistorie mm. 

 

Etablering af nye stier, ruter og faciliteter for friluftslivet, med flere konkrete forslag in-

denfor nationalparkens område, vurderes at kunne udbygge tilgængeligheden til natio-

nalparkens natur, og gøre plads til en øget mængde af besøgende i form af f.eks. flere 

overnatningsmuligheder og flere stier. 

Støtte fra nationalparken til grejbanker, som kan udlåne friluftsudstyr og udstyr til natur-

pleje, vurderes at øge antallet af besøgende i friluftsøjemed, og øge antallet af skoler, 

frivillige, arrangører mm, i området i forhold til naturpleje, hvis det nødvendige udstyr er 

tilgængeligt til udlån i selve nationalparken. 

 

2.7. Formidling, undervisning og forskning 

 

2.7.1 Formidling, undervisning og forskning - miljøstatus 

Indenfor nationalparkområdet findes der flere besøgs- og formidlingscentre samt en-

keltattraktioner, som fungerer som støttepunkter for friluftslivet og oplevelser i området. 

Roskilde Domkirke som er udpeget som Verdensarv, har sammen med den middelal-

derlige del af Roskilde en speciel historie, som sætter spor ud i hele nationalparkområ-

det. Vikingeskibsmuseet og Museumsøen i Roskilde direkte ved fjorden, formidler 

skibsfarten på fjorden. Roskilde Museums afdelinger formidler bl.a. på Lejre Museum, 

områdets placering i rigshistorien med udgangspunkt i skibssætningen og hallerne som 

er udgravet ved Gammel Lejre. Områdets godser kan opleves ved bl.a. Ledreborg, hvor 

slottets park er åben for publikum. I Sagnlandet Lejre formidles, demonstreres og for-

skes der i viden om oldtidens mennesker, deres levevilkår mm. Desuden er der natur-

centre på Tadre Møllegård og i Boserup Skov. Flere af områdets institutioner og attrak-

tioner tilskynder til et aktivt friluftsliv, og formidler natur og kulturhistorisk viden. 

 

Der er i dag fire steder som står for naturformidling og undervisning i nationalparken. 

På Boserupgård Naturcenter arbejdes der med formidling, særligt for skoler, institutio-

ner, foreninger og skovgæster med fokus på skoven og fjorden. I 2015 var der her 11000 

besøgende. På Kattinge Værk er der oprettet et natur- og aktivitetscenter for Køben-

havns Kommunes skoler og institutioner, samt udflytterbørnehave. Antallet af besø-

gende i 2015 var her 6000. På Roskilde Oplevelseshavn formidles fjordens fisk og plan-

ter vha. en udstilling og store bassiner med fisk, for familier, turister, skoler mv. Antallet 

Målsætning 8 
Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse ved 
planlægning af faciliteter, stiforløb og formidling m.v. 
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af besøgende i 2015 var her 14000. På Tadre Mølle Naturcenter, varetager frivillige 

organisationer naturformidlingsarrangementer for lokale, familier, turister, skoler mv. 

Antallet af besøgende i 2015 var 7000.  

 

Indenfor Nationalparkens område er der flere besøgssteder med formidling af kultur og 

historie, bl.a. Aastrup Kloster, Ledreborg Slot, Lejre Museum, Roskilde Domkirke, Sagn-

landet Lejre, Selsø Slot, Vikingeskibsmuseet mfl. 

 

Foreninger og organisationer med interesse for natur, arrangerer flere naturformidlings-

ture indenfor nationalparkens område, for medlemmer og interesserede. Danmarks Na-

turfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, 

Danmarks Jægerforening, Dansk Botanisk Forening og Gershøj Fritidsfiskere er ek-

sempler på foreninger som er involverede i nationalparkens område.  

 

Dannelsen af Center for Natur- og Nationalparkforskning på Roskilde Universitet i 2009, 

har skabt mulighed for koordinering af den forskningsmæssige indsats, som omhandler 

nationalparkens udvikling. Etableringen af Forsøgsanlægget Risø og den senere etab-

lering af afdelinger under DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi (Aarhus Universi-

tet) og Danmarks Tekniske Universitet på Risø, har udbredt områdets forsknings- og 

rådgivningsmæssige interesser.  

 

I forbindelse med at udfærdige nationalparkplanen, har der været samarbejde med flere 

universiteter, bl.a. Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Statens Naturhistori-

ske Museum og Syddansk Universitetscenter.  

 

 

2.7.2 Formidling, undervisning og forskning – målsætninger og vurdering 

 

Formidling, undervisning og forskning indgår i målsætning 9 og 10 for nationalparken. I 

området er der flere videns- og uddannelsesinstitutioner, med Roskilde Universitet som 

den største, der sammen med formidlingsinstitutioner kan være med til at øge og forene 

forskning, uddannelse og formidling af nationalparkens indhold og værdier. 

 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdelse af en kommunikationsplan, vurderes at afklare strategier på kommunika-

tionsområdet, i form af hjemmesider, nyheder, nyhedsbreve, presse- og informations-

arbejde, sociale medier mm. Et design for fysiske faciliteter kan desuden være med til 

at skabe identitet og genkendelighed ude i selve nationalparken, for de besøgende. 

 

Målsætning 9 
Formidling af nationalparkens natur, landskab og kulturhistoriske værdier skal 
styrkes i samarbejde med lokale aktører gennem koordinering, udbygning og 
etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter. 
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Fokus på trykte materialer, i form af foldere, kort, plakater, informationshæfte om natio-

nalparken, vurderes at give gæster, skoler, beboere, turister mm, en mulighed for at 

lære nationalparken bedre at kende, og på denne måde give dem en bedre mulighed 

for at navigere indenfor nationalparkområdet. Desuden vurderes det at være meget re-

levant at det påtænkes at alt papirmateriale også skal være tilgængeligt via nettet. 

 

Udvikling af den nuværende hjemmeside, vurderes at kunne gavne brugernes indhent-

ning af viden, ideer og oversigt over mulighederne i nationalparken, inden de begiver 

sig ud i området. En forkortet version af hjemmesiden på engelsk og tysk, vurderes 

desuden at kunne gavne turismen i området. 

 

Udviklingen af én eller flere apps til mobiltelefon, vurderes at være gavnligt til, ude i 

nationalparken at kunne indhente oplysninger om ture, kort og information ude i land-

skabet, hvor der ikke nødvendigvis er netadgang og adgang til hjemmesiden. Udvikling 

af basisapplikationer på engelsk og tysk vurderes desuden at gavne turismen. 

 

Etablering af samarbejdsforum for formidling, vurderes at hjælpe til en koordinering af 

idéer, samarbejder og indsatser om formidling, undervisning, lejrskoler, turister, arran-

gementer mm.  

 

Udvikling af et koncept for formidlerkorps, vurderes at kunne forbedre samarbejde, fæl-

lesskab og vidensdeling mellem frivillige formidlere, professionelle guider og national-

parken.  

 

Oprettelse af kurser i samarbejde med naturskoler, besøgssteder, uddannelsessteder 

og de andre nationalparker, vurderes at være gavnligt for formidlere og guider, perso-

nale på museer og turistkontorer mm, og for lærere og pædagoger, sådan at de forskel-

lige grupper får øget information omkring de forskellige muligheder som nationalparken 

byder på, og de dermed kan videregive denne information til de øvrige besøgende i 

nationalparken.  

 

Udvikling af arrangementer og formidlingstiltag, vurderes at tiltrække flere besøgende 

til nationalparken, ved bl.a. at arrangere årstidsarrangementer i forbindelse med sol-

hverv og jævndøgn. 

 

Ansættelse af en naturvejleder vurderes at kunne forbedre arbejdet med skoler og in-

stitutioner, og kunne styrke nationalparken i form af en vejleder med et stort kendskab 

til og muligheder for vejledning i nationalparkområdet. 

 

Natur- og kulturformidling på fjorden vurderes at kunne være med til at give børn og 

unge et kendskab til sejlads, fjordens biologi, blåt friluftsliv, marinarkæologi mm. Dette 

vil åbne op for interessen for fjorden, og et kendskab til hvordan man bruger fjorden 

uden at skade denne. 
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Naturformidling med udgangspunkt i de kulturhistoriske besøgssteder, vurderes at 

kunne styrke naturformidlingen for de besøgende i nationalparken, med udgangspunkt 

i de ansatte kulturformidlere. 

 

Udarbejdelse af fysiske formidlingselementer, i form af vejskilte, flag og informations-

skilte, vurderes at styrke synligheden af nationalparken ude i landskabet og medvirke 

til at der kommer en bedre forståelse for de fysiske rammer omkring nationalparken. 

 

Oprettelse af fysiske formidlingselementer, som vinduer og porte, med kort, turbeskri-

velser mm og indgange til nationalparken i form af porte, vurderes at styrke nationalpar-

kens synliggørelse, formidling og profil. Det vurderes også at gøre nationalparken til-

gængelig på alle tider af døgnet, da disse elementer tænkes at skulle fungere uden 

bemanding. 

 

 

 

 

 

 

 

Udvikling af en kanon for nationalparken, vurderes at kunne formidle de ting som er 

særligt vigtige for nationalparken, og hvilke steder som er vigtige at besøge i national-

parken, hvilket vurderes at øge interessen for nationalparken, for skoler, lejrskoler, lo-

kale og turister. 

Udarbejdelse af en hjemmeside med undervisningsmaterialer til skoler og institutioner, 

vurderes at gøre det nemmere at bruge nationalparken i undervisning, både ude og 

inde. 

 

Udvikling af særlige tilbud til skoler, som ”bliv skjoldunge” og ”valgfag om nationalpar-

ken”, vurderes at udvikle samarbejdet mellem skoler og nationalparken, i form af viden 

om, og oplevelser i nationalparken. 

 

At udvikle et koncept for en Nationalparkhøjskole, i samarbejde med andre institutioner 

og besøgssteder, vurderes at kunne inddrage flere forskellige grupper i nationalparken 

og på denne måde udvikle ekskursioner, foredrag, studiekredse mm. 

 

Lejrskole i nationalparken, vurderes at give skoleklasser en ny måde at opleve natio-

nalparken på, og give dem yderligere information omkring de forskellige tilbud som na-

tionalparken byder på, hvor eleverne kan bo i og opleve f.eks. jernalder, vikingetid og 

middelalder. 

 

Konceptet ”årets art”, hvor nationalparken udvælger en art som man vil gøre noget sær-

ligt for i naturplejen, kan styrke borgerinddragelsen og formidlingen omkring forskellige 

arter i nationalparken.  

Målsætning 10 
Forskning og undervisning af børn og unge vedrørende nationalparken skal 
styrkes bl.a. gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, der knyt-
ter sig til natur, landskab, kulturhistorie samt jordbrug, friluftsliv og miljø. 
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Støtte til forskningsprojekter, vurderes at gavne samarbejdet mellem nationalparken og 

uddannelsesinstitutioner, og forskningen indenfor nationalpark området. 

 

At udarbejde en oversigt over forskning i nationalparken, i form af studieprojekter fra 

Roskilde Universitet, vurderes at være til støtte for gennemførelse og den regelmæs-

sige opdatering af planen for Nationalparken.  

 

At samle relevante idéer til studieprojekter indenfor forskning og formidling, vurderes at 

kunne gavne brugen af nationalparken til studieobjekt, og gøre det nemmere og mere 

overskueligt for de studerende at finde inspiration til projekter som omhandler national-

parken. 

 

2.8. Lokalsamfund, erhverv og turisme 

 

2.8.1 Lokalsamfund, erhverv og turisme – miljøstatus 

Nationalparkområdet omfatter, ud over den centrale og ældste del af Roskilde by, en 

række velfungerende landsbyer i det omkringliggende åbne land. I området findes der 

mange veletablerede lokale initiativer, bl.a. indenfor økologisk fødevareproduktion. Der 

bor ca. 9.800 borgere indenfor nationalparken, fordelt på 4.800 husstande (2015), mens 

der i byerne tæt ved nationalparken bor omkring 74.000 mennesker. Der er stor forskel 

på befolkningstætheden i nationalparken, da området både omfatter større by, mindre 

landsbyer og store åbne landskaber. 74 % af nationalparkens husstande befinder sig i 

Roskilde bymidte, hvis areal kun dækker ca. 2 % af nationalparkens samlede landareal. 

De øvrige 26 % findes i landsbyer eller som spredt bebyggelse i det øvrige åbne land. 

Dette betyder at der er en befolkningstæthed på ca. 3.300 borgere pr. kvadratkilometer 

i Roskilde bymidte, og ca. 30 borgere pr. kvadratkilometer i det øvrige åbne landområde 

i nationalparken. I perioden 2013-2015 har byerne og landsbyerne i, og omkring natio-

nalparken oplevet en positiv udvikling i befolkningstallet. I de tre kommuner tilsammen 

er befolkningsantallet omkring 156.000 i dag. 

 

En undersøgelse foretaget i Lejre og Frederikssund kommuner peger på, at interessen 

for området kan hænge sammen med nærheden til attraktiv natur- og udeområder, med 

mulighed for friluftsliv. Området er beliggende tæt på Hovedstads- og Øresundsregio-

nen, og er dermed let tilgængeligt for en stor befolkningsgruppe. Indenfor en times bil-

kørsel bor der ca. 2 millioner mennesker, som potentielt udgør et stort og købedygtigt 

publikum, som vil kunne tiltrækkes af de mange muligheder for friluftsliv og andre ople-

velser i området. Samtidig er det et publikum som kan forventes at have positive præ-

ferencer for autenticitet, og gode produkter. Lejre Kommune arbejder gennem ”Lejre – 

den økologiske kommune”, på at øge økologien med det mål at gøre Lejre til en attraktiv 

kommune at bo i, at producere sunde fødevarer og at beskytte natur, klima og drikke-

vand. Et resultat af projektet er oprettelsen af Lejre Økologiske Fødevarefællesskab, 

hvor borgerne kan købe lokalt producerede økologiske varer. Et tilsvarende fødevare-

fællesskab, er oprettet i Roskilde. 
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I 2015 var der ca. 364.000 overnattende gæster, tilsammen i de tre kommuner (Frede-

rikssund 135.974, Roskilde 170.353 og Lejre 57.278). Danske turister udgør omkring 

74 procent, af de overnattende gæster og dermed udgør de udenlandske overnattende 

gæster 26 procent. De tre kommunerne indenfor nationalparkområdet, vurderes at være 

i stor konkurrence med København Kommune. De fleste turister kommer til området i 

sommerhalvåret. De udenlandske turister kommer hovedsageligt fra landene omkring 

Danmark. Tyske turister udgør den største del, og herefter turister fra Sverige, Norge, 

Holland og Storbritannien. 

 

Landbrugsarealet inden for nationalparkområdet udgør 5.500 hektar, svarende til 51 

procent af landarealet og 32 procent af hele nationalparken, og omfatter både store 

produktionslandbrug, mindre bedrifter og økologiske landbrug, herunder besøgsland-

brug og gårdbutikker knyttet til dem. Madkulturen i Roskilde, som arbejder for ”bedre 

mad til alle”, sætter fokus på fødevarekvalitet, vækst i fødevareerhvervet og velfærd til 

danskerne. Herslev Bryghus, er også et lokalt eksempel. Ledreborg Slot er et eksempel 

på at oplevelsesøkonomi, også er en driftsgren som udnyttes i området. Derudover er 

der en række virksomheder indenfor branchen forretningsservice, som omfatter IT-fir-

maer, rådgivningsvirksomheder og reklamebureauer m.fl. som har været i vækst. 

 

 
Figur 7: Billedet viser Roskilde Domkirke. Foto: Peter Helles Eriksen (www.nationalparkskjoldunger-
nesland.dk). 

http://www.nationalparkskjoldungernesland.dk/
http://www.nationalparkskjoldungernesland.dk/
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2.8.2 Lokalsamfund, erhverv og turisme – målsætninger og vurdering 

Befolkning og erhverv indgår hovedsageligt i målsætningerne 7 og 11. 

 

Det vurderes at en nationalpark kan få positive konsekvenser for turisterhvervet, og 

komme det lokale erhvervsliv og lokalsamfund til gode. Som eksempel forventes hotel- 

og restaurationsbranchen, samt de kulturhistoriske attraktioner at kunne profitere af en 

stigning i turismen. Det vurderes samtidig at en opmærksomhed på området kan være 

med til at styrke de mange initiativer, omkring produktion af lokale fødevarer.  

 

Det vurderes ikke at nationalparken vil få erhvervsøkonomiske eller beskæftigelses-

mæssige konsekvenser for skovbruget. Der kan imødeses flere publikumsbesøg i de 

private skove, men det forventes at eventuelle forekommende problemer med affald, 

slitage og forstyrrelse kan løses gennem planlægning og aftaler med nationalparkbe-

styrelsen. Nationalparkfonden vil arbejde for at lokalsamfundene og lodsejere inddrages 

i nationalparkens udvikling og aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

 

Udgivelse af et nationalparkmagasin, vurderes at kunne skabe en samling og fælles 

interesse, og udbredelse af kendskabet til nationalparken, for husstandene i og omkring 

nationalparken, samt andre interesserede. 

 

Afsættelse af en pulje til at afholde lokale nationalparkdage, vurderes at kunne øge 

mængden af begivenheder, arrangementer og fællesskaber, som på den måde kan 

være med til at fastholde interessen for nationalparken og danne et større lokalt enga-

gement. 

 

At give mulighed for at adoptere et stykke af nationalparken, vurderes at kunne inddrage 

lokale skoler eller skoleklasser, og give dem en speciel rolle i forbindelse med at passe 

et stykke jord, natur eller fortidsminde i nationalparken. Dette vurderes også at kunne 

skabe en lokal bevidsthed omkring værdier i landskabet.  

 

At udvikle retningslinjer for brugen af nationalpark logoet, ved f.eks. salg af lokale pro-

dukter mm, vurderes at kunne gavne salg og markedsføringen i lokalområdet. 

 

Et koncept for at fremme lokale fødevarer, i form af et samlet nationalparkkoncept, vur-

deres potentielt at kunne øge afsætningen af disse fødevarer, både lokalt og internati-

onalt, og samtidig kunne styrke naturen, landskabet eller kulturhistorien i nationalpar-

ken. 

 

Målsætning 7 
Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i sam-
arbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og relevante aktører, herunder 
berørte lodsejere. 
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Lokal afsætning af vildt, sådan at vildt fra ens egen baghave bliver tilgængeligt for lo-

kalbefolkningen, vurderes at kunne bidrage til at positiv attitude over planlægningen i 

området. 

 

 

 

 

 

Demonstration af jordbrug, vurderes at kunne øge bevidstheden om bæredygtige pro-

duktionsformer indenfor land- og skovbrug, hvilket på sigt kan forbedre naturen generelt 

i nationalparkområdet. 

 

Udarbejdelse af turismestrategi og identitet, vurderes at hjælpe til at nationalparken kan 

blive et interessant og klart defineret sted for turister, sammen med gode værter og 

ambassadører i lokalområdet. 

 

At skabe synlighed for turister, i form af lettilgængelig information på både dansk, tysk 

og engelsk, vurderes at gøre nationalparken mere synlig og lettilgængelig for såvel 

udenlandske turister, som danske turister. 

 

Udvikling af turismepakker og produkter, vurderes at kunne være medvirkende til at 

gøre ophold i nationalparken mere attraktivt for turister. 

 

Igangsættelse af en forundersøgelse for et flagskibsprojekt, vurderes at kunne oprette 

projekter som kan være til glæde for både lokale borgere og kunne tiltrække turister, i 

form af besøgscentre, udkigstårn, sommersejlads mellem havne i fjorden mm. 

 

3. KUMULATIVE EFFEKTER 

4. 0-ALTERNATIVET 

Miljøvurderingen er udarbejdet i forhold til det alternativ, at der ikke udarbejdes en nati-

onalparkplan (det såkaldte 0-alternativ), svarende til den foreslåede. I forbindelse med 

miljøvurdering af nationalparkplanen er dette dog i nogen grad en hypotetisk situation, 

idet det følger af Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land § 9, at der skal 

udarbejdes en plan. Der er ikke udarbejdet egentlige alternativer til den foreslåede plan, 

hvor f.eks. reduktion af de foreslåede tiltag kunne vurderes som elementer i et 0-alter-

nativ.  På denne baggrund redegøres der her kort for konsekvenserne for det alternativ, 

at der ikke sikres en nationalparkplan.  

 

Landskab 

Nationalparken rummer mange værdifulde landskaber og markante landskabstyper. 

Fjorden omgives af morænebakker, som veksler mellem dødislandskabets mange bak-

ker og afløbsløse lavninger, med søer og mosehuller. Den sydlige del af nationalparken 

domineres af stærkt kuperede skove, overdrevsområder og vådområder. De største 

trusler og udfordringer for de landskabelige og geologiske værdier, som de fremstår i 

Målsætning 11 
Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne. 
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dag, vil være knyttet til de aktiviteter og ændringer, som kan sløre landskabets former, 

strukturer og kontraster. Dette gælder f.eks. tilgroning, terrænændringer og skovrejs-

ning. Desuden kan bebyggelse og anlæg sløre eller fjerne landskabet, forstyrre udsigter 

eller være i kontrast til landskabets skala og karakter. Den foreslåede plan vil medvirke 

til at fremme sikring af landskabet, hvor dette ellers alene skulle varetages af planlovs-

bestemmelser m.m. 

 

Natur 

Områdets mest væsentlige naturtyper omfatter fjord- og kystnatur, lysåben natur og 

skov. De levesteder som er af særlig betydning, er dem som enten af naturlige årsager 

eller på grund af naturpleje, holdes lysåbne, samt levesteder i løvskove med lang kon-

tinuitet, ofte på fugtig og/eller kalkrig jordbund. Disse naturtyper har stor betydning for 

bevarelsen af de særlige plante- og dyrearter, som optræder på nationale og internati-

onale lister over fredede eller beskyttelseskrævende arter. Levestederne er sårbare 

overfor ophør af naturpleje, tilgroning og næringsstofberigelse. De beskrevne aktiviteter 

i nationalparkplanen vil være med til at fremme og skabe en bedre basis for sikring af 

naturværdierne. I et 0-alternativ ville flere af disse aktiviteter ikke blive igangsat.  

 

Kulturhistorie 

Nationalparkens kulturmiljøer repræsenterer vigtige udsnit af det østdanske kulturland-

skab. Fjorden, ådalene, skovene og det åbne land har igennem tiderne udgjort et rigt 

og varieret ressourcegrundlag og kulturmiljøerne afspejler det tætte samspil mellem 

menneske og natur. Nationalparken rummer mange fredede fortidsminder, fredede byg-

ninger samt beskyttede sten- og jorddiger. De værdifulde kulturmiljøer, landskabelige 

helheder og bevaringsværdige bygninger er sårbare overfor ændringer. De kan beskyt-

tes gennem kommune- og lokalplanlægning. Dette ville alene være tilfældet i et 0-alter-

nativ. Ved gennemførelse af den udarbejdede plan vil sikring af kulturhistoriske værdier 

fremmes og forståelsen hos den brede befolkning for bevaring af værdierne fremmes.  

 

Friluftsliv 

Allerede i dag findes der et varieret og veludbygget udbud af oplevelser og friluftsliv i 

nationalparkområdet. Institutioner og besøgs- og formidlingscentrene i området funge-

rer som støttepunkter for friluftsliv og formidling af kulturhistorien, landskabet og men-

neskets udnyttelse af området igennem tiden. Nationalparken, vurderes bl.a. at kunne 

være med til at generere eksterne midler, til de mange initiativer. De muligheder, som 

Nationalparkplanen vil kunne skabe for området, vil skulle etableres og igangsættes af 

nuværende aktører. I et 0-alternativ ville der fortsat være de eksisterende muligheder 

for friluftslivet. 

 

Formidling, undervisning og forskning 

I området er der flere videns- og uddannelsesinstitutioner, med Roskilde Universitet 

som den største. Formidlingen af de kulturhistoriske værdier i området varetages af 

museerne i området, og en række andre aktører, hvilket er med til at sikre et alsidigt 
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tilbud til lokale og turister. Nationalparken kan give yderligere muligheder for både for-

midling, undervisning og forskning indenfor Nationalparkens område, som ikke ville 

blive fremmet i et 0-alternativ.  

 

Lokalsamfund, erhverv og turisme 

Nationalparkområdet indeholder i dag veletablerede lokale initiativer omkring økolo-

gisk fødevareproduktion. Uden Nationalparkplanen, ville de lokale initiativer skulle fi-

nansieres og understøttes igennem andre tiltag svarende til et 0-alternativ.  
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Bilag 1. Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområde 

 

Fuglebeskyttelsesområde 105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø. 

 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 105 

Fugle 

Knopsvane (T)  Sangsvane (T)  

Grågås (T)  Skeand (T)  

Troldand (T)  Hvinand (T)  

Stor Skallesluger (T)  Havørn (TY)  

Blishøne (T)  Klyde (Y)  

Fjordterne (Y)  Havterne (Y)  

Dværgterne (Y)   

 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 107 

Fugle 

Hvepsevåge (Y)  Sortspætte (Y)  

Rødrygget Tornskade (Y)   

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de 

talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret 

naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. Udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområ-

der er blevet revideret som beskrevet oven for. I habitatområde H199 er naturtypen tørvelavning (7150) udgået af udpeg-

ningsgrundlaget. For fuglebeskyttelsesområde F105 er havørn ny som ynglefugl. For fuglebeskyttelsesområde F107 er der 

ikke foretaget ændringer i udpegningsgrundlaget (Miljøministeriet 2013,2). 
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Natura 2000-områdets afgrænsning (sort afgrænsning). Natura 2000-området består af habitatområderne H120 og H199 
(grøn afgrænsning) og fuglebeskyttelsesområderne F105 og F107 (blå farve). Andre Natura 2000-områder er vist med sort 
afgrænsning og N-nr. (Miljøministeriet 2013,2). 
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Bilag 2. Natura 2000 Habitatområde 

 

136 Roskilde Fjord, Kattinge Sø, Jægerspris Nordskov og Kongens Lyng 

 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 120 

Naturtyper 

Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  

Lagune* (1150)  Bugt (1160)  

Strandvold med enårige 

planter (1210)  

Strandvold med flerårige 

planter (1220)  

Kystklint/klippe (1230)  Enårig strandengsvegeta-

tion (1310)  

Strandeng (1330)  Søbred med småurter 

(3130)  

Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  

Brunvandet sø (3160)  Vandløb (3260)  

Tørt kalksandsoverdrev* 

(6120)  

Kalkoverdrev* (6210)  

Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  

Urtebræmme (6430)  Hængesæk (7140)  

Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  

Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  

Ege-blandskov (9160)  Skovbevokset tørvemose* 

(91D0)  

Elle- og askeskov* (91E0)   

Arter 

Skæv vindelsnegl (1014)  Sumpvindelsnegl (1016)  

Eremit* (1084)  Stor vandsalamander 

(1166)  

Blank seglmos (1393)  Mygblomst (1903)  

 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 199 

Naturtyper 

Brunvandet sø (3160)  Hængesæk (7140)  

Skovbevokset tørvemose* 

(91D0)  

 

 

146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø 
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Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 129 

 

Naturtyper 

Søbred med småurter (3130)  Kransnålalge-sø (3140) 

Næringsrig sø (3150)  Brunvandet sø (3160)  

Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  

Tidvis våd eng (6410)  Urtebræmme (6430)  

Hængesæk (7140)  Kildevæld* (7220)  

Rigkær (7230)  Bøg på mor (9110)  

Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  

Arter 

Stor vandsalamander (1166)   

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes ved naturtyper og 

arter henviser til talkoder i habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegnings-

grundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet oven for (Miljøministeriet 2013,1 & Miljøministeriet 2013,2).  
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Natura 2000-områdets afgrænsning. Natura 2000-området består af habitatområde H129 (grøn afgrænsning). Andre Natura 

2000-områder er vist med sort afgrænsning (Miljøministeriet 2013,1). 

 

 


