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3Forord

Nationalpark Skjoldungernes Land blev indviet i marts 2015 som Sjællands første nationalpark. Det er med 
stor glæde, at bestyrelsen nu kan fremlægge Nationalparkplan 2017-23. Planen skaber et solidt fundament 
for at udvikle nationalparken i de næste seks år med perspektiv videre frem.

Bestyrelsen vil gerne takke alle, der har bidraget med idéer, tanker og tid til arbejdet. I alt har vi modtaget 
over 500 idéer, som har været med til at forme planen. En del af disse idéer er at finde som konkrete indsatser, 
mens mange andre vil kunne gennemføres indenfor rammerne af planen.

Nu starter den næste fase, hvor planen skal realiseres. Det vil ske gennem dialog, samarbejde og frivillige 
aftaler med lodsejere, andre borgere, foreninger og myndigheder.

Vi ønsker at igangsætte en bred vifte af hurtigt gennemførlige projekter i de første par år. Det skal være 
synligt for alle, at nationalparken nu er i gang. Derefter vil vi gradvist overgå til mere komplekse projekter, 
der vil have vigtige effekter på længere sigt.

En nationalpark er mulighedernes land. Ud over synlige indsatser for natur, landskab, kulturhistorie og 
friluftsliv vil vi også understøtte formidling på et ambitiøst niveau, udvikle nye former for undervisning, 
fremme hensyntagende turisme, skabe nye fællesskaber og lokal udvikling samt holde fokus på det, vi alle 
lever af: jordens ressourcer.

I planen har vi særlig opmærksomhed på børn og unge. Vores fælles fremtid afhænger af deres forståelse 
for grundlæggende værdier og af deres lyst og vilje til at sikre værdierne for deres efterkommere.

Vi vil søge at skabe nye dialoger, nye forståelser og nye løsninger på tværs af sædvanlige interesseforskelle 
– på en ny form for demokratisk spilleplade. Vi vil gå efter nyskabende og bæredygtige løsninger, og vi vil 
afprøve nye modeller for at forvalte værdier og muligheder. Effekterne af indsatserne skal kunne dokumen-
teres og måles. Vi vil hele tiden søge at blive klogere og om nødvendigt justere kursen.

I håbet om et godt og frugtbart samarbejde!

På vegne af nationalparkbestyrelsen

Lars Vedsmand
Formand

Forord
Hvorfor Hedder det SkjoldungerneS land?

Nationalparken er opkaldt efter den navnkundige sagnkongeslægt Skjoldungerne. Slægten er 
efterkommerne efter den mytiske Kong Skjold, som blev sendt til danerne af selveste Odin.  
Skjoldungerne kendes fra Saxos Danmarkskrønnike, Islandske sagaer og det berømte oldengelske  
Beowulf-kvad og andre kilder, som henfører dem til Lejre. 

Over de senere årtier er der udgravet en serie af store haller ved Gl. Lejre fra jernalder og vikinge-
tid, og der er fundet skatte og artifakter på stedet. Udgravningerne og fundene slår fast, at der 
faktisk har været et  stormandsvælde gennem 500 år i Lejre. Om disse høvdinge eller konger så har 
heddet Skjold, Frode Fredegod, Rolf Krake eller Roar kan ikke eftervises, men der er åbenbart en 
kerne af substans i sagnene. Roskilde er navngivet efter Skjoldungekongen Roar.

Hvordan er nationalparken organiSeret?

Nationalpark Skjoldungernes Land er juridisk set en fond, som ledes af en lokalt forankret bestyrelse 
udpeget af miljø- og fødevareministeren. Fonden har ansvaret for at udarbejde og gennemføre 
nationalparkplanen. Bestyrelsen har nedsat et nationalparkråd, som skal rådgive i principielle 
spørgsmål og i sager af større betydning. Bestyrelsen har også nedsat et sekretariat, som varetager 
den daglige drift og bidrager til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen.

Hvad er bæredygtig udvikling?

I planen bruger vi begrebet bæredygtig udvikling flere gange. Bæredygtig udvikling er en vision 
om en udvikling nu, som tager hensyn til fremtiden, både hvad angår miljø, økonomi, sociale og 
kulturelle forhold. Begrebet blev defineret af FN i 1987 i forbindelse med udgivelsen af Brundtland-
rapporten Vores fælles fremtid som: „en bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende 
behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres“. I 2015 vedtog 
FN 17 „Verdensmål for en bæredygtig udvikling“, som sætter en fælles kurs frem mod 2030.

Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,

når fuglesangen sammenslår 
som tusind harpestrenge?

H. a. brorson 1734
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6 7LæsevejledningLæsevejledning

Nationalparkplanen kan betragtes som et opslagsværk med flere indgange. Denne læsevej-
ledning giver et overblik over det samlede dokument og indholdet i de forskellige hovedafsnit. 
På de efterfølgende to sider (side 8-9) præsenteres en oversigt over planens indsatsområder og 
konkrete indsatser.

Læsevejledning 

Hvad har vi? Hvad vil vi?

Hvad har vi?  – side 11-101
I dette hovedafsnit bringes seks statusafsnit, der 
beskriver nationalparken, som den ser ud i dag. 

Læs om:
• Landskab
• Natur
• Kulturhistorie
• Friluftsliv
• Formidling, undervisning og forskning
• Lokalsamfund, erhverv og turisme 

Hvert afsnit rundes af med en række opmærksom-
hedspunkter, som identificerer potentialer og udfor-
dringer. Disse er reflekteret i planens indsatsdel. 
Afsnittene giver viden om nationalparken og kan 
senere bruges som reference, når der skal gøres 
fornyet status og planen skal evalueres om seks år. 

Hvad kan vi?

Hvad kan vi?  – side 103-109
Dette hovedafsnit beskriver de rammer og forud-
sætninger, der ligger til grund for nationalparkplanen: 
Hvad er formålet med en nationalpark? Hvilke ram-
mer sætter love og anden offentlig planlægning? 
Hvad er en nationalparkfond og hvad kan den 
formelt iværksætte?

Det understreges her, at nationalparkplanen ikke 
må være i strid med en række planer fra andre 
instanser, og at alle indsatser bygger på frivillige 
aftaler med berørte lodsejere.

Hvad vil vi? – side 111-151
Dette hovedafsnit er den egentlige plan for arbej-
det med nationalparken fra 2017 til 2023. National-
parkplanen bygger på forslag og ideer fra borgere, 
foreninger, institutioner og kommuner. Indsatserne 
er samlet i følgende fem temaer:

• Natur og landskab
• Kulturhistorie og kultur
• Friluftsliv
• Formidling, undervisning og forskning
• Lokalsamfund, erhverv og turisme 

Afsnittet beskriver først, hvordan nationalpark-
fonden vil prioritere midler og ressourcer. Derpå 
beskrives de 5 temaer med i alt 23 indsatsområder 
og 71 indsatser.

bilag

Bilag  – side 153-163
Her er samlet en række centrale bilag: 

• Oversigt over behov for tilladelser eller dispensationer
• Resumé af miljøvurdering af planen
• Lister over bestyrelse, råd og sekretariat
• Kildehenvisninger

På www.nationalparkskjoldungernesland.dk findes 
uddybende notater og oversigter.
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Formidling, undervisning og forskning – se side 137-145

Formidling og kommunikation via 
medier

• Kommunikationsplan
• Trykte materialer
• Hjemmeside
• Udvikle app til formidling

Fællesskab om formidling • Samarbejdsforum for formidling
• Formidlerkorps
• Inddragelse af frivillige
• Kurser og tilbud for formidlere
• Udvikling af arrangementer og formidlingstiltag

Styrket naturvejledning • Naturvejledere og -formidlere
• Natur- og kulturformidling på fjorden
• Naturformidling fra kulturhistoriske besøgssteder

Synliggørelse i landskabet • Fysiske formidlingselementer
• Vinduer, porte og knudepunkter

Nationalparken som klasseværelse • Liste over nationalparkens seværdigheder
• Hjemmeside med undervisningsmaterialer
• Særlige tilbud til lokale skoler
• Nationalparkhøjskole
• Lejrskole i nationalparken
• Årets art

Forskning • Understøtte forskning
• Oversigt over eksisterende forskning
• Idéer til studieprojekter

Lokalsamfund, erhverv og turisme – se side 147-151

Lokalsamfund og medejerskab • Udgive nationalparkmagasin
• Lokale nationalparkdage
• Adopter et stykke nationalpark
• Indsamle affald i landskabet

Udvikling af jordbrug og andre 
erhverv

• Brug af nationalpark-logoet til branding
• Nationalparkkoncept for fremme af lokale fødevarer
• Lokal afsætning af vildt
• Demonstrere jordbrug i miljømæssig og økonomisk balance

Bæredygtig turisme • Turismestrategi og -identitet
• Synlighed for turister
• Turismepakker og -produkter
• Undersøge muligheden for flagskibsprojekter

Natur og landskab – se side 115-123

Mere viden om naturværdierne • Supplerende registreringer og naturovervågning
• Forsøg med naturpleje

Bevare og fremme naturværdierne  
i skov

• Informere om tilskud til skove
• Beskytte skovenes naturperler
• Bevare gamle træer
• Etablere større græsningsskov

Fremme naturpleje af lysåbne natur-
typer

• Informere om tilskud til naturpleje
• Fremme pleje af værdifulde naturområder

Bedre naturforhold i Roskilde Fjord • Genoprette stenrev
• Projekt Plastfri Roskilde Fjord

Særlig indsats for sårbare og truede 
arter

• Informere om adgangsreglerne på fjorden
• Undersøge tilbagegangen for ynglefuglene ved fjorden
• Forvaltningsplaner for udvalgte arter

Bedre, større og mere sammen- 
hængende naturområder

• Et-to større naturgenopretningsprojekter
• Syv-ti mindre naturgenopretningsprojekter
• Etablere trædesten og spredningskorridorer
• Bekæmpe invasive arter og andre problemarter

Synliggøre særlige landskabelige og 
geologiske værdier

• Kortlægge landskabelige værdier
• Fem-syv landskabsprojekter
• Kabellægge højspændingsledninger

Kulturhistorie og kultur – se side 125-129

Mere viden om kulturhistorien • Kulturhistorisk Atlas

Pleje, renovere og rekonstruere fysisk 
kulturarv

• Strategi og handleplan for fysisk kulturarv
• Gennemføre pleje- eller renoveringsprojekter

Kunst og kultur • Kultur- og kunststrategi
• Oprette kulturpulje

Lokal viden og traditioner • Strategi og handleplan for immateriel kulturarv 
• Mands minde
• Oprette traditionspulje

Friluftsliv – se side 131-135

Alle ud i det fri • Kort og vidensbank til hjemmeside og app
• Foldere og kort
• Mennesker med funktionsnedsættelser

Bæredygtigt friluftsliv • Kortlægge og monitorere friluftsliv
• Forebyggelse af konflikter

Stier og faciliteter for friluftslivet • Eksisterende stier, ruter og faciliteter
• Nye stier, ruter og faciliteter
• Grejbanker

Overblik: Indsatser i 2017-23
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Nationalpark Skjoldungernes Land rummer en mosaik af landskabsformer, der er dannet 
under vidt forskellige forhold og til forskellig tid. Området er ikke alene dannet ved aflejring og 
ophobning af materiale fra istidens gletsjere, men også ved erosion, overskylning af havet og 
menneskets påvirkning. Nationalparkens relativt begrænsede areal illustrerer en række land-
skabsformer, som er repræsentative for en meget større del af Midtsjælland. De mest markante 
landskabsformer er dødislandskaberne med „æggebakke-topografi“ og de store floddale, der 
gennemskærer nationalparken. 

Landskab

Landskabets dannelse

Nationalparkens terrænformer er især dannet i de 
seneste 25.000 år i forbindelse med sidste istids 
afslutning og den efterfølgende mellemistid. 
Området er dermed ikke dannet ved én hændelse, 
men er opbygget og ændret ved en række begi-
venheder. Det betyder, at vi i dag kan se, hvordan 
flere landskaber er bygget ovenpå hinanden. I dette 
statusafsnit fremhæves de begivenheder, som har 
haft særlig stor betydning for landskabets udvikling. 
 

Bakker og lavninger dannes
Ved slutningen af sidste istid smeltede en gletsjer 
fra Mellemsverige, kaldet NØ-isen, tilbage på grund 
af en mildning i klimaet. Foran den vigende gletsjer 
blev der efterladt store partier af is – såkaldt dødis. 

Denne dødis dækkede store dele af Midtsjælland 
og nåede højder på mere end 150 meter over 
dagens havniveau.

I dødisen var der en lang række mindre sø-bassiner, 
som var forbundne via et net af floder. I takt med 
nedsmeltningen blev sø-bassinerne stadig dybere 
og bredere, og der blev aflejret store mængder af 
ler, sand og grus. Disse søbunde fremstår i dag som 
bakker i dødislandskabet. 

Nogle dødisklumper blev begravet, og var derfor 
særligt længe om at smelte. Efter bortsmeltningen 
var der en fordybning i terrænet. Disse dødishuller 
fremstår i dag ofte som afløbsløse søer eller mo-
sehuller, som sammen med bakkerne er med til 
at danne det karakteristiske dødislandskab med 
„æggebakke-topografi“. 

Ud over de store masser af dødis fandtes også mere 
åbne flader, hvor isen allerede var smeltet bort. Da 
gletsjerens rand lå øst for Hedeland, løb smeltevand 
herfra ud på de åbne flader, hvor der blev aflejret 
sand og grus i hurtigt strømmende floder Det 
skabte store sammenhængende smeltevandsslet-
ter omkring Torkilstrup og syd for Roskilde. Denne 
udvikling skabte grundlaget for den omfattende 
indvinding af sand og grus, der finder sted i vor tid.

Efterhånden som dødismasserne i Roskilde Fjord 
smeltede, gav det plads til de første store floder gen-
nem den tidlige Roskilde Fjord på vejen mod Kat-
tegat. Smeltevandsfloderne gravede sig efterhånden 
ned i underlaget og de ældste dele af de store ådale, 
som ses i nutidens landskab, blev anlagt. 

 Hesteholmene ved Bognæs, Kattinge Vig.

Figur 1A: NØ-isen dækkede det østlige og nordlige Danmark for omkring 
22.000-20.000 år siden. Figur 1B: Under afsmeltningen nåede et genfrem- 
stød de østligste dele af landet for omkring 19.000 år siden. Store arealer 
i forlandet var dækket af dødis, mens smeltevandsfloder løb ud i en ark-
tisk havbugt i Skagerrak. Kilde: Statens Naturhistoriske Museum (2016).
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Figur 3A: Bælthav Isstrømmen dækkede det østlige Danmark for ca. 
17.000 år siden, mens det arktiske hav bredte sig ned i Kattegat. Over 
det østlige Sjælland flød isen fra sydøst mod nordvest. 
Figur 3B: For ca. 14.000 år siden var Bælthav Isstrømmen smeltet 
væk fra Danmark, og havde efterladt store områder dækket af dødis. 
Kilde: Statens Naturhistoriske Museum (2016).

Figur 2: Højden af jordoverfladen i og omkring nationalparken  (afgrænsning vist med blå streg). I nord ligger en tredjedel af nationalparkens landskabsformer skjult 
under havets overflade, mens de træder tydeligt frem i den sydlige del. Kilde: Statens Naturhistoriske Museum (2016).

Landskabet dækkes af ler og dale udskæres
Efter afsmeltningen af NØ-isen trængte et nyt 
is-fremstød, kaldet Bælthav Isstrømmen, ind over 
landet fra Østersøen og dækkede både dødisen og 
smeltevandssletterne. Ved bortsmeltningen af denne 
gletsjer blev der aflejret et flere meter tykt lag moræ-
neler over hele det østlige og mellemste Sjælland. 

Bortsmeltningen af isen medførte en kraftig 
erosion, og store smeltevandsfloder skar sig ned 
i det underliggende terræn og fungerede som 
afvandingssystem ud til det arktiske hav i Katte-
gat. Dalene, der i dag rummer Elverdamså, Lejre 
Vig, Ledreborg Å og Kornerup Å samt de nordlige 
forgreninger omkring Kornerup, blev uddybet, og i 
større lavninger opstod søer. 

Efterhånden som landskabet hævede sig, som en 
følge af isens bortsmeltning, blev søerne mindre og 
mindre, og floderne gnavede sig stadig dybere ned. 
De højest liggende søer blev afvandet først, mens 
lavtliggende søer i den nuværende Roskilde Fjord 
holdt stand noget længere. Her overlevede også de 
mest standhaftige dødisrester til kort efter istidens 
slutning for ca. 11.700 år siden. 

Fastlandstid og Stenalder med henholdsvis lavt 
og højt havniveau
Da de sidste rester af isen var smeltet bort, havde 
en åben skovvegetation allerede slået rod i landet. 
Havet lå lavt, fordi landhævningen efter istiden var 
stærkere end den verdensomspændende stigning i 

havspejlet. De store isskjolde på den nordlige halv-
kugle var endnu ikke smeltet helt bort, og havde 
derfor endnu ikke leveret alt deres vandindhold til 
oceanerne. Derfor var landarealet i Fastlandstiden 
betydeligt større, end det er i dag (se figur 4A). 
Tæt løvskov dækkede efterhånden landet, og de 
tidligere brusende smeltevandsfloder sygnede hen 
til mere fredelige åløb. Kun de dybeste dele af de 
nuværende fjorde (Isefjord og Roskilde Fjord) var søer. 

For omkring 7-8.000 år siden smeltede de sidste rester 
af isskjoldet i Nordamerika, og verdenshavene nåede 
deres nuværende vandstandsniveau. Smeltevands-
dale og søer i de lavest liggende områder blev over- 
svømmet af dette Stenalderhav (Littorinahav), der nu 
strakte sine lavvandede fjorde dybt ind i Midtsjælland.

Den fortsatte landhævning gennem de seneste 
6.000 år har betydet, at området omkring Roskilde 
er hævet med 3-4 meter siden Stenalderen. Derfor 
er store strækninger langs områdets kyster i dag 
hævet havbund, og Stenalderens gamle kystklinter 
ses et stykke inde i landet.

Figur 4A: Fastlandstiden med lavt havniveau for omkring 11.000 
år siden. Figur 4B: Stenalderen med højt havniveau. Kilde: Statens 
Naturhistoriske Museum (2016).

Antropocæn – Menneskets tidsalder
Efter indlandsisen var smeltet bort fra Sjælland og 
havniveauet havde stabiliseret sig omkring den nu-
værende kystlinje, begyndte en langsom forandring 
af landskabet. Gradvist blev istidens landskabsfor-
mer udglattet og lavninger fyldt op med sand og 
grus, mens søer groede til i moser og enge. Disse 
naturlige ændringer er dog små i forhold til de for-
andringer der skete, da mennesket for alvor indtog 
landskabet og begyndte at udnytte dets ressourcer.
Set i et geologisk perspektiv over millioner af år tales 
der om en ny geologisk tidsperiode – Antropocæn  

Lejre Ådal

dal

dal

Ådal
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eller Menneskets tidsalder. Det betyder, at men-
nesket i vor moderne tid har forandret landskabet 
med en kraft, som er sammenlignelig med foran-
dringer, der er sket flere gange i fortiden. 

Hvornår den Antropocæne periode begyndte, dis-
kuteres intensivt i det internationale forskningsmil-
jø. Et fremherskende forslag er at placere periodens 
begyndelse omkring år 1950, der er kendetegnende 
ved hidtil ukendte stoffers udbredelse i atmosfæren 
stammende fra prøvesprængninger af atom- og 
brintbomber. Året 1950 er samtidig begyndelsen på 
en periode, hvor det moderne samfund blev skabt 
og industrialiseringen rigtig tog fat. Med udgangs-
punkt i dette årstal bliver det mere håndgribeligt at 
se på, hvad der er sket i nationalparkens område fra 
1950’erne til i dag – se eksemplet i figur 5.

Figur 5: Ved Gevninge er der sket en markant ændring fra landbrugsland til byområde siden 1954. Kilde: Statens Naturhistoriske Museum (2016).

Geologiske hotspots 
– områder af særlig interesse 

Nationalparkfonden har sammen med Statens Na-
turhistoriske Museum identificeret syv 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. Skovhøjlandet
7. Elverdams Ådal 

I de følgende afsnit beskrives fire af disse geologiske 
hotspots. Alle syv hotspots er beskrevet i rapporten 
Geologi og landskaber omkring Nationalpark Skjold-
ungernes Land, som kan findes på nationalparkens 
hjemmeside.

Gevninge - 1954 Gevninge - 2014

Figur 6: Landskabskort med Eskilsø og Bolund. Kilde: Statens Natur-
historiske Museum (2016).

Roskilde Fjord omkring Eskilsø og Bolund
På Eskilsø træder Stenalderhavets gamle kyst-
klinter tydeligt frem. De findes midt inde på øen 
3-4 meter over vandstanden i Roskilde Fjord. 
Strandengene nedenfor kystklinterne ligger på 
hævet havbund. 

Stenalderhavets kyster var tæt befolket i slutnin-
gen af jægerstenalderen, ikke mindst på grund 
af de rige forekomster af østersbanker (se figur 6).

Bolund er en lille, fladtoppet, græsklædt „ø“ i den 
østlige del af fjorden. I dag er den forbundet 
med fastlandet ved en smal ryg. Denne ryg er 
dannet af opskyllede sten og grus, som stammer 
fra Bolunds vestvendte kystklint. 
Kystklinten mod vest viser et snit gennem istids-
aflejringerne, hvor det bl.a. er muligt at se den 
kappe af moræneler, som blev aflejret af Bælthav 
Isstrømmen fra Østersøen. 

Stenene på stranden har ofte skurestriber efter 
transport i gletsjeren. De er vasket ud af moræ-
neleret og stammer dels fra den lokale under-
grund øst for Roskilde Fjord dels fra Østersø-
området. Af fremmede sten ses bl.a. hvidprikket 
flint fra Skåne, røde sandsten fra Bornholm og 
Østersøen, påskalavik porfyr fra Kalmarsund samt 
lyse og violette kalksten fra Øland og Gotland.

Bolund – et geologisk hotspot i nationalparken.
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Figur 8: Nord for Kornerup er morænefladen gennemskåret af et vifteformet dalsystem dannet af smeltevandsfloder, der løb fra Lejreområdet 
nordpå under afsmeltningen af Bælthav Isstrømmen. Kilde: Statens Naturhistoriske Museum (2016).

Dalene omkring Kornerup
Terrænformerne omkring Kornerup er dannet 
af smeltevandsfloder, der bl.a. afvandede store 
partier af dødis på Midtsjælland. I dag ses et 
landskab med mose- og søfyldte dale og lavnin-
ger i et relativt fladt morænelandskab. 

Dalene spreder sig vifteformet ud fra Lejre mod 
nord ud i Roskilde Fjords inderste del. Nogle af 
dalenes bunde ligger et stykke under det nuvæ-
rende havniveau, da de er udskåret før havstig-
ningen efter istiden. Dalene er nogle steder fyldt 
med smeltevandssand og –ler, afsat i floder og 
søer under isens afsmeltning, men i øvrigt mest 

fyldt af dynd og tørv fra Fastlandstiden. Dalene er 
fladbundede, fordi der er sø- og moseaflejringer 
i dem samt aflejringer fra Stenalderhavet i de 
nedre løb.

Dalene ligger omgivet af en moræneflade, der er 
afsat af Bælthav Isstrømmen. Fladen når højder 
på 50 meter over havets overflade omkring 
Svogerslev og Gevninge og falder jævnt til ca. 
25 meter over havet længere mod nord omkring 
Herslev, Kattinge og Boserup Skov. 

Ved Svogerslev ses tydelige „ar“ efter grusgravning 
i den underliggende smeltevandsslette (se figur 8).

Lejre Ådal er en af smeltevandsdalene omkring Kornerup.

Figur 7A: Højdemodel over den vestlige del af Roskilde Fjord. Kattin-
ge-Selsø Åsen træder frem blandt andre højderygge i landskabet. 
Figur 7B: Her ses flod- og sø-aflejringerne dannet af smeltevand 
under afsmeltningen af NØ-isen. Smeltevandets strømretning har 
været nordgående mod lavningen i Kattegat. Kilde: Statens Naturhi-
storiske Museum (2016).

Kattinge-Selsø Åsen
Den lange ås-formede ryg slynger sig gennem 
landskabet fra Kornerup over Bognæs og Nørrerev 
og „går i land“ ved Klinten og fortsætter over Selsø 
til Østby (se figur 7). Åsen og andre højtliggende 
områder er et resultat af aflejringer i floder og søer 
fra slutningen af sidste istid. Disse floder og søer 
fandtes i store partier af dødis og ledte smeltevand 
nordpå mod Kattegat. 

Åsen og de tilstødende højderygge er opbygget af 
sand og grus, der er aflejret under to faser af isens 
afsmeltning. Det har efterladt to etager af smelte-
vandsdannelser adskilt af et lag mudder og sand. 
I de nu nedlagte grusgrave ved Selsø Klint har 
begge etager kunnet ses. Hele området er dækket 
af moræneler fra Bælthav Isstrømmen.

Kattinge-Selsø Åsen ved Bognæs set mod syd. 
Klinten ved Selsø, hvor Kattinge-Selsø Åsen dukker op af Roskilde Fjord.
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opmærkSomHedSpunkter for landSkab

Ødelæggelse eller sløring af værdifulde landskabsformer
Områder med særlige landskabelige værdier er især sårbare overfor ændringer, som fjerner de oprin-
delige landskabsformer. Det kan f.eks. være ved bortgravning, råstofindvinding, terrænregulering eller 
jorddeponering

De særlige landskabelige værdier i nationalparken er flere steder skjult af især bebyggelser, tilplant-
ninger eller naturlige tilgroninger. I en række tilfælde vil bevoksninger kunne ryddes i f.eks. ådale og 
omkring søer, så det både forbedrer mulighederne for at opleve landskabet og gavner naturen. 

Ved anlæg af f.eks. læhegn bør der være opmærksomhed på, at det ikke slører værdifulde landskabs-
former, men gerne fremhæver dem.

Skønhedspletter i landskabet
Dominerende bebyggelse og anlæg kan virke forstyrrende for oplevelsen af landskab og natur. 
Eksempelvis gennemskæres nationalparken af højspændingsledninger, motorvej og jernbane. 

Figur 9A: Højdemodel over området omkring Ledreborg. Figur 9B: Landskabsformer i samme område. Kilde: Statens Naturhistoriske Museum (2016).

Dødislandskab ved Lejre og Skullerupholm
Landskabet vest for Lejre er et kuperet dødis-
område, der når højder på 80 meter over havets 
overflade. Det tæller flere hundrede mere eller 
mindre runde og kuppelformede småbakker, 
der hæver sig 15-25 meter over det omgivende 
terræn. Bakkerne består af lagdelt sand og grus 
afsat i mindre søer og andre lavninger i en død-
ismasse. Dødisen har været af mindst 30 meters 
tykkelse og blev afsnøret fra NØ-isen. Mellem 
bakkerne findes mose- og søfyldte lavninger, og 
i randen af dødislandskabet smelter bakkerne 
sammen med den omgivende moræneflade. 

Hele området er dækket af moræneler fra Bælt-
hav Isstrømmen.
I kontrast til dette ses ved Skullerupholm et stort 
fladt areal, der var en flere kvadratkilometer stor 
sø ved slutningen af istiden. Dødis spærrede 
længe for afvandingen af området, men da 
vandet endelig brød igennem, opstod på kort 
tid den markante dybe dal, hvor nu Helligrenden 
løber ud i Lejre Vig. Den gamle søbund består 
af stenfrit ler og sand. Leret har været anvendt 
som råmateriale til en omfattende og langvarig 
teglproduktion på Skullerupholm Teglværk. 
Produktionen ophørte i 1965.

Landskabet nord for Ledreborg Gods er et karakteristisk dødislandskab med „æggebakke-topografi“.

A B
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Naturværdierne i nationalparken er i særlig grad knyttet til fjordlandskabet og skovene. 
Ådalene og dødislandskaberne har også en høj koncentration af værdifuld natur. Der er generelt 
en god registrering af naturtyper beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 såsom moser, enge, 
overdrev, vandløb og søer. I perioden 2016-18 kortlægges de naturmæssigt særligt værdifulde 
skove. I de to Natura 2000-områder er der et særligt godt kendskab til både beliggenhed og 
tilstand af naturarealer.

Natur

Internationalt naturbeskyttelsesområde

Nationalpark Skjoldungernes Land rummer store 
naturværdier. Derfor er halvdelen af nationalparken 
udpeget som internationalt naturbeskyttelses-
område (Natura 2000 område) og indgår derved i 
netværket af de særligt højt prioriterede naturområ-
der i EU. Det drejer sig om den sydlige del af Natura 
2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris 
Nordskov og den nordlige del af Natura 2000-om-
råde nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og 
Valsølille Sø (se kort 1 på næste side).

I de to Natura 2000-områder er Danmark i kraft af 
sit EU-medlemskab forpligtet til at sikre gunstig 
bevaringsstatus for i alt 27 særlige habitatnaturty-
per og 22 arter, der er beskyttede i henhold til EU’s 
habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver (se oversigt 
på nationalparkens hjemmeside). Det omfatter vidt 
forskellige naturtyper som f.eks. lavvandede bugter 
og vige, strandenge, rigkær, kalkoverdrev og bøge-
skove. Af arter kan nævnes stor vandsalamander, 
eremit, hav- og fjordterne, klyde samt havørn. 
Naturstyrelsen og Lejre, Roskilde og Frederikssund 
kommuner gennemfører en særlig naturindsats i 
disse Natura 2000 områder.

De væsentligste naturtyper

De væsentligste naturtyper i nationalparken 
fremgår af bekendtgørelsen for nationalparken og 
omfatter: 

• De lavvandede fjordområder med øer og holme
• Strandengene og kystskrænterne
• Søerne og vandløbene 
• De ferske enge og moserne

• Overdrevene
• Skovene 

Disse naturtyper beskrives på de følgende sider. 
På nationalparkens hjemmeside findes en over-
sigt med en lang række arter, som er registreret i 
nationalparken. Der er især medtaget arter, som er 
sårbare eller truede.

Lavvandet fjord med øer og holme

Roskilde Fjord er et særligt værdifuldt naturområde, 
som er specielt for Nationalpark Skjoldungernes 
Land, da fjordområder ikke er repræsenteret i de 
andre danske nationalparker. 

Fjorden udgør en tredjedel af nationalparken, og er 
et typisk eksempel på et sjællandsk fjordlandskab. 
Den består dels af smalle løb eller strømsteder, 
dels større bredninger som f.eks. Yderbredningen 
(Roskilde Bredning), Inderbredningen (Roskilde Vig) 
og mere eller mindre afsnørede vige som f.eks. Kat-
tinge Vig og Lejre Vig (se kort 2 på side 26).

Fjorden er et lavvandet farvand med vanddybder 
på 4-5 meter de fleste steder. Der findes enkelte 
dybe huller, f.eks. Hestehullet nordvest for Herslev 
Havn, som er 31 meter dybt. Langs bredderne er 
der en zone med dybder under 1,5 meter, hvor 
store sten ofte stikker op over vandoverfladen. 
Vandudskiftningen er begrænset og sker først og 
fremmest ved vindstuvning. Ved storme kan der 
således være store vandstandsforskelle i fjorden.

Langt hovedparten af fjorden er habitnaturtypen 
Bugt; herudover er der mindre arealer med Sand-
banke, Vadeflade og Lagune. 

Den sjældne skovperlemorsommerfugl 
lever på skovenge i Bidstrup Skovene.
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Et rigt og varieret fugleliv
Fjorden er et af Danmarks vigtigste raste- og fourage-
ringsområder for vandfugle. Antallet af fugle varierer 
og er meget afhængigt af årstid og vejrforhold. 
I efteråret tiltrækker området mellem 30.000 og 
60.000 fugle, og om vinteren er der ofte endnu flere. 
Se udviklingen i antal fugle om vinteren i figur 10.

Fjordområdet har international betydning for knop- 
svane, sangsvane, troldand, hvinand, stor skalle-
sluger og blishøne. At et område har international 
betydning vil sige, at mere end 1 procent af den 
nordvesteuropæiske bestand regelmæssigt opholder 
sig i området.

Fjorden er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesom-
råde. Desuden har Bird Life International udpeget 
fjorden som et IBA-område (Important Bird Area).

Holme og øer er vigtige yngleområder
Roskilde Fjord er også et vigtigt yngleområde for 
fugle. I de senere år har 3.000-6.000 fuglepar årligt 
ynglet på fjordens holme og øer, fordelt på 25-30 
arter. Kolonier af måger (især sølv-, storm- og hætte-
måger) dominerer billedet. Andre arter er bl.a. hav- 
og fjordterne, toppet skallesluger, knopsvane, ed-
derfugl, skeand, grågås og vadefugle som rødben, 
strandskade, klyde, vibe og stor præstekrave. 

Antallet af ynglefugle er gået kraftigt tilbage i de 
seneste årtier (se figur 11 og 12 på side 27). 

Udviklingen i den samlede vinterfuglebestand – og enkeltvis for de fem talrigeste arter – ved Roskilde Fjord (inkl. Kattinge Sø og Selsø Sø) fra 
1987-2013. Kilde: Aarhus Universitet (2016).
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Holme og øer er vigtige yngleområder for fugle. Desuden er plantelivet 
unikt, da det er næsten upåvirket af mennesker. Her ses Ringøen. 

Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste yngleområder for fjordternen. 
Bestanden er dog gået kraftigt tilbage siden 1988 (se figur 12).

Figur 10: Udviklingen i vinterfuglebestande ved Roskilde Fjord fra 1987-2013

Kort 1: Kortet viser de to Natura 2000-områder samt kommunernes ud-
pegning af kerneområder og spredningskorridorer for dyre- og planteliv i 
og omkring nationalparken.

Rammer for naturplanlægning
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Forklaringen på dette er formentlig kompleks, og 
skyldes flere – delvist ukendte – faktorer. I rappor-
ten Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2015 fra Orbicon 
bemærkes, at flere af de arter, der er gået markant 
tilbage ved Roskilde Fjord, udviser tilsvarende ten-
denser på landsplan. Det gælder f.eks. knopsvane, 
klyde, hættemåge samt dværg-, fjord-, og havterne. 
Derfor skal arternes tilbagegang formentlig ikke 
alene forklares med forringede livsvilkår i Roskilde 
Fjord.

Visse år har ræve og rotter stor negativ indflydelse på 
ynglesuccesen på øer og holme. Eksempelvis har der 
været ræv på Eskilsø i de senere år, hvilket vurderes 

Samlet antal ynglefuglepar
på øer og holme i Roskilde Fjord

År 1978-2016
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I midten af 1980’erne toppede antallet af ynglefugle med næsten 21.000 par, mens der i 2016 var ca. 3.500 par. Tilbagegangen skyldes især, at 
antallet af hættemåger er faldet fra over 16.500 par i 1986 til blot 298 par i 2016. Kilde: Orbicon A/S (2016).

Antal ynglefuglepar
for hav-, �ord- og dværgterne samt klyde

År 1978-2016

0

100

200

300

400

500

600

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

St
k.

År

Klyde

Havterne

Fjordterne

Dværgterne

Hav-, fjord- og dværgterne samt klyde er fire sårbare arter, som er gået kraftigt tilbage siden midten af 1980’erne. Kilde: Orbicon A/S (2016).

at have været stærkt medvirkende til den markante 
tilbagegang i antallet af ynglende fugle på øen.

Fersk- og saltvandsfisk lever side om side
Fjorden er et brakvandsområde, som generelt er 
forholdsvist fattigt på arter. I de ydre dele af Roskilde 
Fjord er saltholdigheden typisk 18 ‰ mod blot 8 ‰ i 
bunden af Lejre Vig. 

Bortset fra vandrefisk som ål og havørred kan kun de 
mest sejlivede ferskvandsfisk som aborre, gedde og 
sandart leve i fjorden. Saltvandsfisk er mere tolerante, 
og området er derfor levested for flere saltvandsarter. 

Figur 11: Udviklingen i det samlede antal ynglefuglepar på øer og holme fra 1978-2016

Figur 12: Udviklingen i antal ynglefuglepar for hav- fjord- og dværgterne samt klyde fra 1978-2016
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Både vægt- og antalsmæssigt er den trepiggede 
hundestejle den mest almindelige fisk i fjorden.

Fjordens fisk tjener som føde for en række fugle. 
Mest kendt er skarvernes konkurrence med fjordens 
fiskere om ålene, men også terner, måger og skal-
leslugere er fiskeædere.

Se oversigt over fiskearter i fjorden i tabel 1.

Vandmiljøet har fortsat ikke „god tilstand“
De mest betydende forurenende stoffer i Roskilde 
Fjord er næringsstoffer (kvælstof og fosfor). Gennem 
de seneste 30 år har opfølgningen på skiftende 
regeringers vandmiljøplaner betydet, at der i dag 
bliver tilført væsentligt færre næringsstoffer til fjor-
den end tidligere. Desuden er der en stor bestand 
af blåmuslinger i fjorden, som filtrerer vandet for 
alger, og derved  bidrager til at gøre vandet mere 
rent og klart.

Vandmiljøplanerne er i dag afløst af statslige Vand-
områdeplaner, der skal sikre renere vand i Danmarks 
søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU’s 
vandrammedirektiv. 

Fjordens tilstand er analyseret og vurderet i Vand-
områdeplanens basisanalyse fra 2014 – både for 
inderfjorden (syd for Eskilsø) og for yderfjorden 
(nord for Eskilsø). Analysen viser, at målsætningen 
for dybdeudbredelsen af ålegræs er opfyldt for 
yderfjorden (god økologisk tilstand), men ikke helt 

for inderfjorden (moderat økologisk tilstand). Dette 
er dog ikke tilfældet med parameteren klorofyl – 
hverken for yderfjorden (dårlig økologisk tilstand) 
eller for inderfjorden (ringe økologisk tilstand). 

Tilstandsvurderingen i et område baseres på tilstan-
den af samtlige parametre, og for at opfylde målet 
kræves, at den ønskede tilstandsklasse er opnået for 
alle parametre. Derfor er målet i Vandområdeplanen  
om god tilstand hverken opfyldt for yderfjorden 
(dårlig tilstand) eller inderfjorden (ringe tilstand). 
Se definition af tilstandsklasser i tabel 2.

Tabel 1: Fiskearter i fjorden

Aborre Havørred Pighvar Sortkutling Ål

Almindelig tangnål Hornfisk Sandart Stenbider Ålekvabbe

Brisling Makrel Sild Torsk

Gedde Nipigget hundestejle Skrubbe Trepigget hundestejle

Kilde: Roskilde Fjord Portalen (2016).

Kilde: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (2016).

Høj tilstand Ingen eller kun ubetydelig afvigelse fra uberørte forhold.

God tilstand Svag afvigelse fra uberørte forhold.

Moderat tilstand Mindre grad af afvigelse fra uberørte forhold, men signifikant større end for god tilstand.

Ringe tilstand Større afvigelse fra uberørte forhold med væsentlige ændringer i de biologiske forhold.

Dårlig tilstand Alvorlige ændringer, hvor store dele af de relevante biologiske samfund, der ville være til stede under 
uberørte forhold, ikke er til stede.

Tabel 2: Definition af klasser for økologisk tilstand i overfladevand

Intensiv udnyttelse og brug af fjorden 
Gennem tiderne har der på forskellig vis været en 
intensiv udnyttelse og brug af fjorden. Det omfatter 
langt mere end den fiskerimæssige udnyttelse. 

Eksempelvis har der fra 1930’erne og helt op til 1998 
været en intensiv udnyttelse af skaller fra østers, 
som levede i fjorden i stenalderen. Denne skalle-
gravning har efterladt store partier af fjordbunden 
øde og skabt store og dybe huller til skade for fisk 
samt bundvegetation og -dyr. Der er også fjernet 
mange sten fra bunden af fjorden, hvilket har bety-
det ringere forhold for f.eks. makro-alger, muslinger 
og fisk, herunder fiskeyngel.

I dag er fjorden et yndet fritidsområde med især 
forskellige former for sejllads, jagt, fiskeri og badning 
(læs mere i statusafsnittet om friluftsliv på side 57). 
Det er uvist, hvordan denne intensive rekreative ud-
nyttelse af fjorden påvirker vandfuglene i området.

Ålegræs er fjordens vigtigste bundplante. Det er føde for mange fugle 
og et vigtigt levested for fisk og bunddyr.

Strandenge og kystskrænter

Strandenge og kystskrænter omkranser fjorden
Fjorden er omkranset af strandenge, rørsumpe og 
markante kystskrænter, der kan være græs- eller skov-
klædte. Det skaber en naturmæssig og landskabelig 
helhed. På nogle strækninger ligger skrænterne helt 
ud til fjorden; andre steder er de tilbagetrukket med 
strandengene beliggende foran. 

Strandeng er den naturtype, der har langt den 
største udbredelse langs kysten. Der er registreret 
410 hektar strandeng (§ 3-områder) med en gen-
nemsnitlig størrelse på 2,8 hektar (145 lokaliteter). 
Heraf er 305 hektar kortlagt som habitatnaturtype 
i Natura 2000-område nr. 136. Nogle af de mest 
værdifulde strandenge ses på Eskilsø og Bognæs.

Strandengene bliver jævnligt oversvømmet af 
fjordens brakvand, f.eks. ved vinterstorme, og de har 

På Bognæs ses strandengenes naturlige afvandingssystem – loerne – tydeligt. Strandengene findes på hævet havbund. 
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derfor – når de afgræsses – en vegetation af salttålen-
de planter som kveller, strand-annelgræs, strandgåse-
fod, vingefrøet hindeknæ, harril, jordbær-kløver og rød 
svingel. Karakteristiske ynglefugle på engene er vibe, 
rødben, engpiber og gul vipstjert. Når strandengene 
ikke bliver afgræsset, bliver de til strandrørsump, som 
er domineret af strand-kogleaks og tagrør. 

Et fint eksempel på en skovbevokset kystskrænt ses 
i nordenden af Boserup Skov. Skrænten med gamle 
løvtræer og buske markerer Stenalderhavets kystlinje.

Søer og vandløb

I nationalparken er der registreret 527 søer (§ 3-om-
råder) med et samlet areal på 359 hektar. Den 
gennemsnitlige størrelse er på 0,7 hektar. Langt 
de fleste er således småsøer og vandhuller, som er 
særligt talrige i områder med dødislandskab. 

I de to Natura 2000-områder er der kortlagt søer 
mindre end 5 hektar, som er habitatnaturtyper. Det 
omfatter 3 Kransnålalge-søer, 19 Næringsrige søer og 
3 Søer med små urter ved bredden indenfor national-
parkens afgrænsning. 

Tæt samspil mellem søer og fjord 
De to største søer i nationalparken er Selsø Sø på 
ca. 90 hektar og Store Kattinge Sø på ca. 70 hektar. 
Begge søer er vigtige fuglelokaliteter, der indgår i et 
tæt samspil med fjorden. 

Selsø Sø er en af de mest fuglerige søer på Sjælland. Her oplevet fra 
Selsø Kirke.

Selsø Sø var oprindelig en vig i Roskilde Fjord, men 
har i flere hundrede år været adskilt fra fjorden ved 
en dæmning. Ved et naturopretningsprojekt i 1996 
blev søens areal øget væsentligt, og et lavtliggende 
område mod nord blev oversvømmet. Søen er en 
lavvandet brakvandssø med en maksimum dybde 
på 2 meter. Selsø Sø er den eneste sø i national-
parken, som i den statslige vandplanlægning er 
vurderet til at have høj økologisk tilstand. Fuglelivet 
ved søen er varieret og rigt. I vinterhalvåret raster 
vandfugle i stort tal, bl.a. op til 2000 grågæs og 5000 
trold- og hvinænder. I sommerhalvåret yngler 35-40 
forskellige fuglearter.

Store og Lille Kattinge Sø ligger umiddelbart syd for 
Kattinge Vig og var oprindelig den inderste arm 
af vigen. Allerede i 1300-tallet blev der bygget en 
dæmning over fjordarmen, og søerne blev dannet. 
Søerne havde tidligere en rig vegetation af bund-
planter, men i dag er bundvegetationen stort set 
forsvundet. Tilstanden i søerne er gradvist blevet 
bedre i takt med en forbedret spildevandsrensning, 
men der er stadig en stor fosforpulje i bundsedi-
mentet. På grund af det store næringsindhold er 
mængden af planteplankton stor og sigtedybden 
ringe. Søerne har derfor dårlig økologisk tilstand, og 
fiskebestanden domineres af skalle og brasen.
Fuglelivet i området er domineret af det enorme 
antal troldænder, der overvintrer i søerne. Op til 
20.000 troldænder hviler på søerne i dagtimerne. 
Om natten flyver de ud på fjorden i store flokke for 
at dykke efter muslinger og andre bunddyr; dette 
fænomen kaldes lokalt for Sort Måne. 

Store Kattinge Sø er et af Nordeuropas vigtigste rasteområder for 
troldænder.

Elverdamsåen har en høj vandløbskvalitet med en sjælden rentvandsfauna.

Antallet af ynglende vandfugle ved søen er 
begrænset på grund af den dårlige vandkvalitet. 
Kun toppet lappedykker optræder i stort tal med 
næsten 40 ynglepar. 

Af andre søer i nationalparken kan nævnes: Avnsø (5 
hektar) og Ellesø (2 hektar) i Bidstrup Skovene, Knap 
Sø (4 hektar) i Herthadalen, Kornerup Sø (8 hektar), 
Bue Sø (6 hektar) og Svogerslev Sø (24 hektar) i Korne- 
rup Ådal, Fuglesø (2 hektar) på Bognæs samt den 
naturgenoprettede Rørmosen (9 hektar) på Eskilsø.

Fire værdifulde vandløbssystemer 
I nationalparken er der i alt 66 kilometer beskyttede 
vandløb (§ 3-vandløb) fordelt på primært fire vandløbs-
systemer. Hertil kommer et stort antal små § 3-vandløb 
i nogle af skovene, som aldrig er blevet målt op.

Elverdamsåen udspringer i Bidstrup Skovene i den 
sydlige del af nationalparken. Den danner på store 
stræk nationalparkens grænse mod vest, inden den 
løber ud i Tempelkrogen i bunden af Isefjorden. Åen 
fødes med vand fra de mange små og store kilder, 
der vælder ud på begge dalsider. Elverdamsåen – 
og ikke mindst tilløbet Taderød Bæk – har meget 
fine forhold for ørreder.
 

Ledreborg Å udspringer også i Bidstrup Skovene. 
Fra Avnsø løber således en lille bæk mod nordøst 
gennem Særløse Overdrev, hvor den løber sammen 
med Avnstrup-vandløbet fra Hejede Sø. Herefter 
bliver vandløbet til Særløserenden, som længere 
nedstrøms bliver til Ledreborg Å ved sammenløbet 
med Kisserupløbet. Efter Ledreborg løber vandløbet 
sammen med Kornerup Å, der passager gennem 
Kornerup Sø, Bue Sø, Svogerslev Sø samt Lille og 
Store Kattinge Sø inden udløbet i Kattinge Vig. 

Der yngler kun relativt få ørreder i dette vandløbssytem. 
Hovedforklaringen menes at være, at op mod 90 
procent af smolten, som klækkes i vandløbet, bliver 
ædt, når de små ørreder forsøger at svømme gen-
nem søerne på vejen mod havet. Derfor vender kun 
ganske få voksne ørreder tilbage for at yngle.

Lejre Å udspringer i Gl. Lejre 100 meter vest for Korne-
rup Å. Vandløbet løber mod nordvest gennem Gev-
ninge ud i Lejre Vig. For at øge vandføringen overføres 
vand fra Kornerup Å til Lejre Å. I åen findes bækørred, 
men generelt er forholdene for ørreder dårlige. 

Helligrenden udspringer i Bæsted Skov og løber mod 
nordøst ud i Lejre Vig. Helligrenden har en høj vand- 
løbskvalitet og især på strækningen gennem Overdrevs- 
skov og Borrevejle Skov er der fine forhold for ørreder. 
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Ferske enge og moser

Det samlede areal med fersk eng er 303 hektar (§ 
3-områder) med en gennemsnitlig størrelse af de 
enkelte lokaliteter på 2,1 hektar (143 lokaliteter). De 
tilsvarende tal for moser er i alt 480 hektar med en 
gennemsnitlig størrelse på 1,4 hektar (338 lokaliteter). 
I de to Natura 2000-områder er der kortlagt følgende 
habitatnaturtyper: Tidvis våd eng (9 hektar), Rigkær (48 
hektar), Hængesæk (22 hektar) samt Kildevæld (5 hektar), 
Skovbevokset tørvemose (2 hektar) og Elle- og askeskov  
(86 hektar).

Ådale som naturkorridorer 
De ferske enge og moserne findes især i ådalene, 
hvor primært enge udnyttes til græsning eller høslet. 
Her danner de sammen med vandløb, søer og andre 
naturtyper en mosaik, der kan fungere som spred-
ningsveje i landskabet for dyr og planter. Et godt 
eksempel på dette er Kornerup Ådal, hvor der ses en 
mere eller mindre sammenhængende korridor fra 
den sydlige del af nationalparken til Roskilde Fjord. 

Figur 13: Biomedia har identificeret korridorer med en høj koncentration af 
henholdsvis „våd natur“, „tør natur“, „skovnatur“ og „kystnatur“ – se rap-
port på nationalparkens hjemmeside. Her ses korridorer med „våd natur“. 
Kilde: Biomedia (2013)

Store arealer med rigkær
Ved Selsø Sø findes store arealer med habitatnatur-
typen rigkær. Det er artsrige moser og enge på 
vandmættet jordbund med mere eller mindre 
kalkholdigt grundvand. De mest værdifulde rigkær 
findes på vest- og sydvestsiden af søen. Her vokser 
bl.a. leverurt, eng-troldurt, vibefedt, djævelsbid, 
skede-star, tvebo star, tråd-star og butblomstret siv 
samt store bestande af orkidéerne sump-hullæbe, 
maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Området rum-
mer også en række sjældne mosser. Et andet sted 
med fine eksempler på rigkærpartier er mellem  
Svogerslev Sø og Lille Kattinge Sø.

Dagsommerfugle trives i skovengene
Et særkende ved Bidstrup Skovene er de mange 
artsrige skovenge og -moser. De hører til landets 
fineste lokaliteter for dagsommerfugle – en arts-
gruppe, der er i kraftig tilbagegang i Danmark. På 
de mest artsrige enge er der set omkring 30 dagsom-
merfuglearter, heraf flere sjældne arter (se tabel 3). 

Stregbredpande Tidselsommerfugl Okkergul randøje

Stor bredpande Nældens takvinge Skovrandøje

Stor kålsommerfugl Det hvide C Blåhale

Lille kålsommerfugl Nældesommerfugl Det hvide W*

Grønåret kålsommerfugl Kejserkåbe* Lille ildfugl

Aurora Skovperlemorsommerfugl* Dukatsommerfugl*

Citronsommerfugl Storplettet perlemorsommerfugl Skovblåfugl

Hvid admiral* Engperlemorsommerfugl* Almindelig blåfugl

Iris Brunlig perlemorsommerfugl Rødplettet blåfugl

Dagpåfugleøje Græsrandøje

Admiral Engrandøje

Tabel 3: Dagsommerfugle registreret på og ved skovenge i Bidstrup Skovene i perioden 2014-2016

Rødlistede arter er markeret med *. Kilde: Grøntved, S. (2016). 

Danmarks Naturfredningsforening har dannet et høslætlaug, der plejer Kildeengen i Bidstrup Skovene.

Den sjældne Sumphullæbe vokser ved Selsø Sø. 
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Naturstyrelsen har planlagt et større naturgenop-
retningsprojekt, som skal genskabe mere sammen-
hængende eng- og mosestrøg i Bidstrup Skovene. 
Det er til gavn for bl.a. dagsommerfuglene.

Overdrev 

Det samlede areal med overdrev i nationalparken 
er 105 hektar (§ 3-områder) med en gennemsnitlig 
størrelse af de enkelte lokaliteter på 1 hektar (105 
lokaliteter). 

I de to Natura 2000-områder er der kortlagt følgen-
de habitatnaturtyper i nationalparken: Kalkoverdrev 
(31 hektar) og Surt overdrev (4 hektar).

En reminiscens fra tidligere tider
Før ophævelsen af jordfællesskaberne sidst i 
1700-tallet lå landsbyerne med tilhørende marker 
som små isolerede enheder. Landsbyerne var adskilt 
fra hinanden af store græsningsområder med krat 
og mindre trægrupper. Disse overdrev lå typisk læn-
gere væk fra landsbyen end den dyrkede bymark. 
Næsten alle overdrev er forsvundet i dag, da de 
har været lette at opdyrke og tilplante. Gamle 

stednavne som f.eks. Skov Hastrup Overdrev, Heide 
Overdrev, Avnstrup Overdrev, Gevninge Overdrev, 
Oren og Kisserup Lod vidner om, at der tidligere har 
været vidtstrakte overdrev i det område, der nu er 
nationalpark.

Overdrevene findes i dag især på stærkt kuperede 
arealer såsom skrænter langs kysten og i ådalene 
samt i områder med dødislandskab. Der er typisk 
tale om naturligt veldrænede tørbundsarealer med 
en lysåben urtevegetation, hvor der ikke er anden 
kulturpåvirkning end græsning eller høslet. 

På overdrevene findes en lang række særlige 
blomsterplanter og græsser, hvoraf flere er sjældne 
i Danmark. På overdrev i nationalparken vokser 
eksempelvis mat potentil, nikkende kobjælde, 
aks-ærenpris og lav skorsoner. Desuden findes 
typisk et naturligt islæt af træer og buske, som tåler 
nogen græsning, f.eks. skovæble, hvidtjørn, slåen og 
hunderose. 

Nogle af de mest værdifulde overdrev i nationalpar-
ken er Særløse Overdrev, Hestebjerg ved Gl. Lejre, 
Skrivernæbbet syd for Selsø Sø samt Bolund i den 
østlige del af Roskilde Fjord.

Særløse Overdrev er det største overdrev i nationalparken. Det ligger lige nord for Bidstrup Skovene.

Skovene 

I de to Natura 2000-områder er der kortlagt 
habitatnaturtyper i skov. Indenfor nationalparkens 
afgrænsning omfatter det Bøg på mor (100 hektar), 
Bøg på muld (238 hektar), Ege-blandskov (84 hektar), 
Skovbevokset tørvemose (2 hektar) og Elle- og aske-
skov (86 hektar). Disse skovnaturtyper fordeler sig 
med 70 procent i statsskov (især Bidstrup Skovene) 
og 30 procent i privat skov (Bognæs og Østskov).

Kortlægning af naturperlerne i skov
Danmark er naturligt et skovland, og derfor er 
mange hjemmehørende arter knyttet til skov. Ifølge 
rødlisten (oversigt over truede og sjældne arter i 
Danmark) findes omkring 60 procent af Danmarks 
truede arter i skovene, hvoraf en lang række arter 
kun lever i skov. De overlever især i gamle løvskove 
og skovmoser med ekstensiv eller slet ingen drift. 
Der mangler generelt viden om beliggenheden af 
de naturmæssigt særligt værdifulde skovområder. 
Derfor gennemfører Naturstyrelsen i perioden 2016- 
2018 en kortlægning af disse værdifulde skovom-
råder i hele landet og dermed i alle skove i national-
parken. 

Gamle løvskove med rig forårsflora
Et særligt kendetegn for nationalparken er de 
gamle løvskove med en artsrig flora, som er særlig 
veludviklet om foråret. Et godt eksempel er Bose-
rup Skov. I skovens frodige og kalkrige muldbund 
vokser bl.a. blå, hvid og gul anemone, fladkravet 
kodriver, flere arter af lærkespore, firblad, druemun-
ke, skælrod samt flere orkidéarter som ægbladet 
fliglæbe og skov-hullæbe. Af rødlistede arter kan 
nævnes krat-vikke og forskelligblomstret viol.

I Boserup Skov findes også en rig og velbeskre-
vet svampeflora med bl.a. morkel og omkring 70 
rødlistede svampearter, og skoven har nærmest 
ikonisk status for svampeinteresserede. Samtidig 
har skoven en rig insektfauna med bl.a. dagsom-
merfugle som hvid admiral, iris, det hvide w og 
kejserkåbe samt et varieret fugleliv med de fleste 
danske skovfugle. 

Rigdommen på arter i Boserup Skov er særlig 
bemærkelsesværdig, da skoven samtidig er stærkt 
benyttet rekreativt. Boserup Skov er én af landets 20 
mest besøgte skove. Andre artsrige skove i national-
parken er f.eks. Vesterskov og Storskov på Bognæs, 
Borrevejle Skov, Taderød Skov,  Ledreborg Slotspark/
Møllesø Skov og Ravnsholte Skov.

Gustav Wied skrev om Boserup Skov, at „anemonerne blomstrer tidligere og skønnere end noget andet sted i Danmark“. Her ses blå anemone.
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Eremit og havørn på Bognæs 
I kanten af Vesterskov og Storskov på Bognæs er der 
smukke og veludviklede skovbryn ud mod strand-
engene. Her vokser store gamle ege og bøge med 
undervækst af gamle hvidtjørn, hyld, skovæble, 
benved og slåen. 

Desuden rummer skovene på Bognæs flere bevoks-
ninger med meget gamle træer. Særligt iøjnefalden-
de er nogle 300-500 årige gamle ege på Egehoved. 
De gamle træer er vigtige levesteder for sjældne 
insekter, bl.a. eremit, smeldere og andre trælevende 
biller, der er fåtallige i forstligt drevne skove. 
I skovene yngler havørn, skarv og fiskehejre, og der 
er en stor bestand af udsatte dådyr og mufloner.

Skovhøjlandet er levested for særlige arter
Midt på Sjælland i omkring 100 meters højde over 
havet ligger det store og kuperede Skovhøjland. 
Bidstrup Skovene er den statsejede del af dette 
skovkompleks, og denne del ligger indenfor na-
tionalparken. Hovedparten er bøgeskov, men der 
findes også store arealer med bl.a. eg og forskellige 
nåletræarter. I det bakkede terræn er der utallige 
små lavninger og søer, og området gennemskæres 

af fine bække. Kort 3 side 38 indikerer, hvilke områ-
der i Bidstrup Skovene, der har høj biodiversitet.
 
Naturværdierne knytter sig især til de lavtliggende 
områder med moser og enge (se side 32 om skov-
engene). De skovbevoksede dele rummer også store 
naturværdier, og der er kortlagt følgende habitatna-
turtyper i skov: Bøg på mor (100 hektar), Bøg på muld 
(197 hektar), Ege-blandskov (57 hektar), Skovbevokset 
tørvemose (2 hektar) og Elle- og askeskov (67 hek-
tar). Flere bevoksninger er udlagt til urørt skov, i alt 
omkring 25 hektar. I Ravnsholte Skov er der endvi-
dere igangsat et projekt med skovgræsning. Det skal 
være med til at skabe et levested for den store bille 
eghjort, der planlægges udsat i området. Eghjort har 
været forsvundet fra Danmark i en lang årrække.

Skovene rummer flere sårbare og truede arter. Det 
omfatter eksempelvis hasselmusen, som er beskyttet 
af habitatdirektivet (såkaldt bilag IV art). Den har her 
et af sine tre levesteder på Sjælland. Naturstyrelsen vil 
udarbejde en særlig forvaltningsplan for hasselmus 
i Bidstrup Skovene. Et eksempel på en sjælden 
plante er blåtoppet kohvede, der vokser i et skov-
bryn ved Skov Hastrup.

Mange arter er knyttet til store, gamle træer og dødt ved. Derfor bevarer Naturstyrelsen fem „livstræer“ per hektar i alle statsskove.
Den sjældne bille eremit lever i hulheder i gamle løvtræer på Bognæs. Siden 2007 har havørnen ynglet på Bognæs og i 2016 også i Østskov.

De fleste skove i nationalparken er gamle 
skove, der også kan ses her på Videnskabernes 
Selskabs Kort fra 1771. Sådanne skove er 
ofte artsrige med mindre kontinuiteten er 
afbrudt undervejs af f.eks. renafdrifter eller 
plantning af andre træarter.
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Naturen i agerlandet og byen

Trædesten og spredningskorridorer i agerlandet
Omkring 40 % af nationalparkens landareal udgøres 
af dyrkede marker. Flere af de større pattedyr og 
fugle bruger agerlandet til fouragering og rast, f.eks. 
rådyr, grævling, ræv, hare, rovfugle, svaner og gæs, 
mens enkelte arter lever hele deres liv her som  
f.eks. agerhøne og sanglærke.

Overalt brydes de dyrkede marker af levende hegn, 
stengærder, diger, grøfter, grøftekanter, vildtremiser, 
små søer, mergelgrave, brakmarker og gravhøje. 
Her har planter et forholdsvist uforstyrret tilholds-
sted, og både fugle, pattedyr, padder, krybdyr og 
insekter kan søge skjul og bevæge sig nogenlunde 
beskyttet fra sted til sted. Småbiotoperne kan også 
have afgørende betydning for sjældne arters mu-
lighed for langsigtet overlevelse, f.eks. ved at lette 
spredning i tilknytning til de ændringer i klimaet, 
der finder sted i vor tid.

Særligt i godslandskabet er der mange småbiotoper 
samt lange, brede og velbevarede hegn og sten-
gærder. De har ofte ligget stabilt i landskabet gen-
nem mange generationer, hvilket har muliggjort 
en stor artsrigdom. Et helt særligt voksested er de 
gamle grusgrave, hvor der kan være særlige arter. 
Eksempelvis vokser der sjældne padderok-arter i en 
grusgrav syd for Gevninge.

Mere natur i byerne end de fleste aner
Både små og store byer rummer natur. I landsbyerne 
kan gadekær og gamle haver være små oaser for 
dyr og planter. Artsrige haver ses især, hvor der 
levnes plads til f.eks. kvasbunker, brændenælder og 
store træer og ikke anvendes sprøjtemidler. I det 
gamle Roskilde er der store, grønne områder i form 
af parker og kirkegårde samt et stort antal gamle 
haver med tilhørende plante- og dyreliv. Byparken/
Provstemarken og Folkeparken danner således 
grønne kiler helt ind til Roskilde bymidte. Særligt 
skal Sct. Hans Hospital fremhæves som et fint 
eksempel på et bynært naturområde, som samtidig 
har store rekreative og kulturhistoriske værdier.

Småbiotoper og levende hegn tjener som trædesten og spredningskorridorer i det åbne land. 

Kort 3: Der er udviklet forskellige landsdækkende kort, som indikerer, 
hvor der er høj biodiversitet: Biodiversitetskortet samt High Nature 
Value kort for henholdsvis skov og lysåben natur. Her ses biodi-
versitetskortet for Bidstrup Skovene (jo varmere farver des højere 
biodiversitetsværdi. I de hvide områder er værdien ikke defineret).

Byerne er generelt levested for de mere almindelige arter, men der 
kan også leve visse sjældne arter. Her ses Vårbrun-rod ved Roskilde 
Domkirke, der er en relikt fra klostertiden.

Biodiversitetskort for Bidstrup Skovene
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opmærkSomHedSpunkter for natur

Fjordens særlige forhold
Antallet af ynglende vandfugle ved fjorden er gået markant tilbage i de seneste årtier. Det er uafklaret, 
hvad der er de væsentligste årsager til denne tilbagegang. I øvrigt har den intensive benyttelse og brug 
af fjorden gennem tiderne sat sine spor, f.eks. fjernelsen af sten fra fjordbunden og skallegravningen. 

Manglende skovbeskyttelse
Generelt mangler en beskyttelse af de naturmæssigt særligt værdifulde skovområder. Det samme 
gælder værdifulde enkeltelementer i skovene såsom de biologisk værdifulde gamle træer.

Ophørt drift
På en række naturarealer med strandenge, ferske enge, rigkær og overdrev er afgræsning og høslæt 
ophørt, og arealerne er under tilgroning med høje stauder og/eller vedplanter. Det giver en mere arts-
fattig natur. Det er en særlig udfordring, at der er relativt få husdyr i nationalparken, der kan bidrage til 
naturpleje.

Invasive arter og problemarter
Invasive arter og andre problemarter er lokalt en trussel mod naturværdierne i nationalparken. Det 
gælder f.eks. mink, rynket rose, kæmpe bjørneklo, gyldenris, japansk pileurt, rød hestehov og pastinak.

Opsplitning af naturen
Mange naturarealer i nationalparken er små og isolerede. Det øger risikoen for, at sjældne dyr og planter 
vil uddø på de enkelte lokaliteter uden mulighed for at kunne genindvandre.

For megen eller for lidt vand
Afvanding med f.eks. grøfter og dræn fører til en ændring i vegetationen, så den naturlige naturtype-
karakteristiske vådbundsvegetation bliver afløst af mere almindelige arter. For meget vand kan imid-
lertid også påvirke negativt, hvis artsrige plantesamfund oversvømmes. 

For megen næring (eutrofiering)
Vandmiljøet i både fjorden og en række søer er fortsat negativt påvirket af for store mængder næ-
ringsstoffer (kvælstof og fosfor), selvom der er sket væsentlige forbedringer. På land er der stor tilførsel 
af næringsstoffer fra bl.a. luften. For megen næring resulterer i en mere artsfattig natur. 

Slid og forstyrrelser
Flere områder i nationalparken bruges i vid udstrækning til friluftsliv. Generelt mangler der viden om, 
hvordan friluftslivet påvirker dyr og planter i nationalparken.
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I perioden fra år 500 til 1500 spillede først Lejre og derefter Roskilde en helt central rolle i dan-
nelsen og opbygningen af det danske rige. Kulturhistorien i nationalparken er stærkt præget 
af fortidsminder, herregårde, landsbyer og købstad, kirker samt stærke folkelige bevægelser og 
musisk udfoldelse. Kulturhistorien defineres bredt som menneskets historie i landskabet, herunder 
den kulturarv, mennesket gennem tiderne har efterladt sig, fortsat bruger og skaber. 

Kulturhistorie

Mennesker i 10.000 år
De tidligste bopladser fra stenalderen har i sagens 
natur været lokaliseret der, hvor mennesket har 
haft adgang til rent vand, kunnet samle eller jage 
føde, finde materialer til telte og redskaber, og 
hvor jægere og samlere har kunnet finde rimelig 
sikkerhed for de farer, som den vilde natur rummede.

De ældste spor efter mennesker langs Roskilde 
Fjords kyster stammer fra ca. 6500 f.Kr. under 
jægerstenalderen. På det lave vand langs kysten 
ved Bolund og mellem strandengens tuer er der 
f.eks. fundet køkkenmøddinger og forskellige flinte-
redskaber som økser, flækker og bor fra Ertebølle-
kulturen. I fjordens bagland er der imidlertid fundet 
spor af menneskers aktivitet så langt tilbage som 
slutningen af istiden (ca. 10.000 f.Kr.). Årsagen til, 
at der ikke er fundet spor efter istidens mennesker 
langs kysten er, at vandet i fjorden dengang lå 
betydeligt lavere end nu. De første menneskers 
bopladser ligger således i dag på op til fire meters 
vanddybde. 

Jægerstenalderens bopladser langs fjorden vidner 
om, at fiskeri supplerede jagt. Blandt de fisk, som 
med sikkerhed blev fanget i fjorden, kan nævnes 
ål, hornfisk og forskellige fladfisk. Det er fisk som 
stadig fanges og spises ved middagsbordene 
rundt om Roskilde Fjord. I den sidste del af jæ-
gerstenalderen var det muligt at indsamle blå-og 
hjertemuslinger, dog var det den store østers, 
som indtog førstepladsen på stenalderfolkenes 
menukort. De tomme muslingeskaller blev kastet 
i store affaldsdynger sammen med dyreknogler 
og kasserede redskaber. I dag giver disse køk-
kenmøddinger os et værdifuldt indblik i oldtidens 
hverdagsliv.

Roskilde Domkirkes arkitektur er fænomenal, og det 
er til stadighed muligt som besøgende at forundres og 
finde nye, gamle vinkler.

I Sagnlandet Lejre rekonstruerer de miljøer fra forskellige tidsaldre.
Her er vi i stenalderen. 
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Fjorden som levevej
I nyere tid har en række erhverv været tæt knyttet 
til fjorden, for eksempel bådebyggere, fragtfart og 
færgeri. I 1930’erne begyndte udnyttelsen af en helt 
ny ressource, nemlig de store banker af østersskaller, 
som lå på fjordbunden. Skallerne kunne bruges 
som bl.a. byggemateriale og tilskudsfoder til æg-
læggende høns, og de blev gravet og suget op helt 
indtil 1998, hvor dette blev forbudt af miljømæssige 
årsager. 

Fra arkæologiske fund ved vi, at oldtidens menne-
sker fiskede med redskaber som fiskespyd, kroge, 
net og ruser. Roskilde Fjord er kendetegnet ved en 
stor variation i kystforhold, fjordbund og strømfor-
hold. Fangstredskaber og -fartøjer bærer præg af 
bådebyggerens traditionsbårne kendskab til lige 
præcis sit lokalområdes særlige vilkår. Før i tiden 
var der mange små fiskerlejer langs Roskilde Fjord. 
I dag er der kun få tilbage f.eks. ved Østby, Lyndby, 
Gershøj, Jyllinge og Veddelev. 

Det var hovedsageligt ål og sild, der blev fisket i Ros-
kilde Fjord. En anden vigtig fangst var rejer, særligt 
i Jyllinge blev der landet store mængder af rejer til 
videresalg i København. I Roskilde Fjord satte opsvin-
get i fiskeriet for alvor ind i begyndelsen af 1900-tal-
let. Således var der i 1930 hele 190 erhvervsfiskere på 
Roskilde Fjord, i dag er der blot et par stykker tilbage. 

Fjorden som transportvej 
I løbet af jernalderen tog søfarten til, og især i 
vikingetiden skete der en voldsom stigning i antal-
let af anløbspladser langs Roskilde Fjord. Disse 
anløbspladser betjente landsbyerne inde i landet 
og fungerede som små handelspladser og udskib-
ningssteder for lokale produkter. Fundne genstande 
viser kontakter til det vestlige Europa og England, 
men også det baltiske område mod øst, hvorfra 
der igen var kontakt til det arabiske område via de 
russiske floder.

Roskilde Fjords betydning i vikingetiden understre-
ges af de forsvarsspærringer, der blevet etableret i 
og ud til fjorden. Den mest kendte af disse spær-
ringer er Skuldelevspærringen, der bestod af fem 
vikingeskibe, som blev sænket mellem 1030 og 
1080. Skibene blev udgravet af Nationalmuseet i 
årene 1957-1963 og er i dag udstillet på Vikinge-
skibsmuseet i Roskilde. 

Fjorden har gennem tiderne fungeret som trans-
portvej for gods og passagerer. I internationalt per-
spektiv fungerede Roskilde Fjord som forbindelse 
til især de nordiske lande samt England. Indtil 1930 
blev varer til Roskilde sejlet til Frederikssund og der-
fra losset om til mindre fartøjer, som fragtede dem 
til Roskilde. Det var især fiskere fra Sankt Jørgens-
bjerg i Roskilde, der stod for denne fragtfart.

Via Roskilde Fjord har der siden jernalderen været forbindelser mellem Lejre/Roskilde og omverdenen. Her ses Vikingeskibet Helge fra Vikinge-
skibsmuseet i Roskilde, som er en tro rekonstruktion af de skibe, der blev udgravet fra Roskilde Fjord for ca. 60 år siden.

Det var imidlertid jernbanen, der skulle gøre den 
nord-sydgående passagerfart på Roskilde Fjord 
interessant. I 1857 blev der indsat dampskib på 
ruten Roskilde-Gershøj-Østskov-Torp-Frederikssund-
Frederiksværk-Nykøbing Sjælland. Tanken var at 
udnytte den nye jernbaneforbindelse mellem 
Roskilde og København og fragte gods og passa-
gerer nordfra til Roskilde og videre med jernbanen 
til København. I anden halvdel af 1800-tallet var der 
således en livlig skibsfart med gods og passagerer 
ad Roskilde Fjord. Efterhånden som automobilerne 
gjorde deres indtog som transportmiddel blev 
skibsfarten dog udkonkurreret. 

Landliggere og sommerhusfolk 
Landskabet omkring Roskilde Fjord har i nyere tid 
fået en ny betydning. Fjord, landskab og natur er i 
dag, set med kulturhistoriske øjne, en rekreativ res-
source. Allerede i slutningen af 1800-tallet begynd-
te en ny type beboere at drage mod Roskilde Fjord 
ved sommertide: landliggerne. De var generelt 
velstående og lejede sig ind på pensionater eller 
hos private for at komme tæt på naturen og vandet. 
Nogle byggede sommervillaer, som ofte blev brugt 
af familien i flere generationer. 

I efterkrigstiden kom den anden store bølge af folk, 
der søgte ud af byerne i ferierne: sommerhusfolket. 
Længere ferier, kortere arbejdstid, velstand og bedre 
transportmuligheder betød, at københavnske arbej-
dere og funktionærer fik råd til at købe sommerhus. 
Ikke mindst områder langs Roskilde Fjords østlige 
side blev populære, og store sommerhusområder 
voksede frem omkring de gamle kystlandsbyer. 

Nordmarken ved Jyllinge blev udstykket til som-
merhusgrunde i 1950’erne og 60’erne. Området 
ændrede senere status fra landzone til helårsstatus, 
men sommerhusstemningen kan stadig fornem-
mes. Landsbyerne på fjordens vestlige side blev 
ikke i helt samme grad præget af tilflytningen og 
forandringen, primært på grund af transporttiden til 
hovedstaden.

Kulturarven i landskabet
Indenfor nationalparkens område findes 171 fredede 
fortidsminder, svarende til en dobbelt tæthed i 
forhold til det øvrige Danmark (se kort 4 på side 
47). De betragtes som umistelige, og der er derfor 
særlige regler for, hvordan de ydes størst mulig 

beskyttelse. Interessen for de synlige fortidslevn 
i landskabet anses i sig selv for at være oldgam-
mel, fordi disse var en synlig del af stedets og 
befolkningens historie. Men først i 1807 begyndte 
den systematiske registrering af fortidsminder i 
Danmark. I begyndelsen af 1900-tallet blev mange 
fortidsminder fjernet eller nedpløjet, hvilket førte til 
vedtagelsen af første lov om fortidsminder i 1937. 

Langt de fleste fredede fortidsminder både på 
landsplan og i nationalparken er gravhøje, stendys-
ser og jættestuer, og de spænder fra det monu-
mentale og unikke til det mere ydmyge og almin-
delige. De synlige fortidsminder såsom gravhøje og 
bautasten er automatisk fredet. Køkkenmøddinger, 
vigtige oldtidsbopladser, veje mv. kan dog også 
være fredede, selv om de ikke syner af meget på 
jordoverfladen. 

Fredede og bevaringsværdige bygninger, såvel 
verdslige som religiøse, fortæller hver deres historier 
om menneskers økonomiske og tekniske formåen, 
byggekunst, æstetik, tro og samfundsforhold. 
Alene kirkebygningerne vidner unægtelig om 
kirkens store magt og om skiftende arkitektoniske 
strømninger. Det var almindelige mennesker, der 
sammen med dygtige bygmestre og håndværkere 
opførte alle landets bygninger. Herregården, kirken 
og by- og bondehuset fortæller derfor også dele af 
deres historie. 

Gravhøj med stendysse i Orup Skov syd for Særløse – den kaldes 
Kong Skinders Høj. Landets stendysser er op til 5500 år gamle.
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Kulturmiljøer, landsbyer og herregårde
Blandt nationalparkens mindre og større byer findes 
enestående og bevaringsværdige kulturmiljøer. Kul-
turmiljøer kan beskrives som geografisk afgrænsede 
områder, der ved sin samlede fremtræden afspejler 
væsentlige træk af en samfundsmæssig udvikling. 
For eksempel afspejler landsbyerne Gl. Lejre, Kis-
serup og Kattinge gennem spor af gamle vejforløb, 
gårdenes og husenes placering landsbymiljøet 
tilbage fra før udskiftningen i 1700-tallet. 

I nationalparken ligger fortsat fungerende herre-
gårde fra perioden 1400-1800. Det drejer sig om 
Selsø, Lindholm, Ledreborg, Skullerupholm, Åstrup 
og Sonnerupgård. Bidstrupgård, Kornerupgaard og 
Roskilde Kloster har også haft status som herre-
gårde. Godserne var typisk næsten selvforsynende, 
og de satte deres klare præg på landskabet i form 
af pompøse bygninger, store parkanlæg, skove, 
dyrehaver, fiskedamme, vandmøller, agerland samt 
alléer, som fortsat kan ses flere steder. 
Godserne ejede stort set al jorden og bønderne 
drev gårdene som fæstegårde under de enkelte 
godser. Derudover skulle bønderne gøre hoveri 
på godsernes jorde. Efter hoveriets afskaffelse, og 
efterhånden som bønderne selv overtog gårdene, 
fortsatte godserne med at præge området – nu 

Fra historisk tid er det især kirkerne og herregårdene, der står som markant og smuk kulturarv i landskabet. Her Særløse Kirke nær Bidstrup 
Skovene og Aastrup Kloster i Elverdamsådalen. 

som store arbejdspladser for husmænd og gård-
mænd. 

I 1919 blev loven om lensaflønning vedtaget, som 
i praksis betød, at mange herregårde måtte afgive 
jord til udstykninger til husmandsbrug. Herre-
gårdene satte indtil da deres stærke præg på det 
lokale område både socialt, politisk, økonomisk og 
kulturelt. Desuden fungerede mange adelsgodser 
som egne retskredse. 

I dag drives der stadig landbrug under alle natio-
nalparkens herregårde, men mange har også fået 
nye funktioner inden for bl.a. oplevelsesøkonomi og 
restauration med udgangspunkt i det kulturhistori-
ske landskab. Det præg som herregårdene satte på 
landskabet i form af hovedbygninger, avlsbygnin-
ger, parkanlæg, skove, dyrehaver, herregårdsmarker 
og alléer kan mange steder fortsat opleves. Heri-
blandt Danmarks længste allé, der strækker sig over 
7 km fra Ledreborg Slot til udkanten af Roskilde.

Kulturhistoriske værdier

Kort 4: Som det fremgår af kortet er nationalparken særdeles rig 
på kulturhistoriske minder, og kulturarealerne er bredt fordelt i hele 
området. De fredede og bevaringsværdige bygninger er dog særligt rigt 
koncentreret i selve Roskilde By (se også kort 5 på side 51).
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nationalparkenS logo

Dette sølvsmykke fra Skjoldungernes tid 
omkring år 600 blev fundet ved Gl. Lejre 
tilbage i 2004; det gav allerede dengang 
inspiration til nationalparkens logo. 
Nationalpark Skjoldungernes Land er den 
eneste nationalpark, hvor en mytologisk 
figur som denne indgår i det officielle 
logo. Fiblen forestiller en slange eller fugl 
med to hoveder, som bider sig selv i halen, 
hvormed der dannes et uendelighedstegn. 
Det passer godt til en nationalparks lange 
perspektiv både bagud og fremad. Fiblen 
tager udgangspunkt i et naturmotiv, men 
det fremstår mytisk. 
Smykket er et eksempel på flot kunst skabt 
af ånd og hånd af en af vore forfædre – en 
dygtig kunsthåndværker.

Det mytiske Lejre – Danmarks Vugge 
Sagn og myter fra og med jernalderen og videre 
frem knytter Skjoldungeslægtens navnkundige kon-
ger til Lejre, og fra 500-tallet og knap 500 år frem var 
Lejre kongesæde, kultursted og Danmarks vigtigste 
magtcentrum. Den historiske og landskabelige 
udvikling i området er usædvanligt velsammen-
hængende. Ved Lejre kan således den dag i dag ses 
kulturspor og fortidsminder fra jægerstenalderens 
køkkenmøddinger over bronzealderfolkets kæmpe-
høje til jernalderens og vikingetidens skibssætnin-
ger, kongehaller, smykker og våben.

I og omkring selve landsbyen Gl. Lejre er det især 
den menneskelige aktivitet fra jernalder og vikin-
getid, der dominerer. De arkæologiske fund fra om-
rådet viser, at stedet i denne periode var et meget 
betydningsfuldt handels- og magtcenter. Således 
er der på markerne omkring Gl. Lejre undersøgt 
resterne af flere gårdenheder, som viser, at stedet 
var kontinuerligt beboet fra ca. år 550 til 1100 e.Kr. 
Stormandsgårdene eller kongehallerne har været 
usædvanligt store. Den yngste af disse haller var 
treskibet og med trævægge og udvendige støtte-
stolper. Med sine 500 kvadratmeter under tag er det 
den største bygning fra oldtiden, der er udgravet til nu. 

Ved Lejre Å stod fire skibssætninger, hvoraf en 
stadig er relativt godt bevaret. De var bygget af 
mandshøje sten, stillet på højkant i en spidsoval 
skibsform, der var op til 80 meter lange. Skibssæt-
ningerne stod på en stor gravplads fra 900-tallet. 
Her er begravet mænd, kvinder og børn – nogle 
mere velhavende end andre. På gravpladsen findes 
også en stor gravhøj, Grydehøj, med en rig brand-
grav fra ca. 550 e.Kr. 

Mod slutningen af 900-tallet ændres eller opgives 
Lejres funktion. De store haller forlades, deponering 
af fine metaller ophører, og det samme gør brugen 
af de hedenske gravpladser. I det 12. århundrede 
ligger Gl. Lejre som en stormandsgård med bl.a. 
stenhus og vandmølle helt på linje med en række 
tilsvarende anlæg fra Valdemarstiden. 

I dag fremstår Gl. Lejre i det smukke landskab som 
en hyggelig og aktiv landsby, hvor oldtidens fund 
og historie formidles på Lejre Museum. Kongsgår-
den, som bestyres af museet, henstår med interiøret 
fra 1925 næsten uberørt. Landsbyen har også en 
fungerende landbrugsejendom og et moderne 
kunstgalleri. 

Skibssætningen ved Gl. Lejre er fra 900-tallet.

Det tidlige Roskilde
Roskilde bliver grundlagt i sidste del af 900-tallet. 
Byens tidligste historie er omtalt i et skrift fra ca. 1070, 
der tilskriver byens første kirke til Harald Blåtand. Byens 
navn nævnes første gang på en mønt, slået mellem 
1018 og 1035 og fra et engelsk dokument fra 1022, 
som også omtaler Roskildes første biskop. Der knytter 
sig også en sagnhistorie til Roskildes grundlæggelse 
(Lejrekrøniken ca. 1150), som knytter Roskilde til Lejre.

Roskilde skal ses i sammenhæng med den danske 
rigssamling, der sker under kongen Harald Blåtand 
(død før 990). Harald samler et dansk rige, som 
omfatter det nuværende Danmark samt dele af det 
nordlige Tyskland og det sydlige Sverige. Roskilde 
er placeret midt i riget og er fra begyndelsen tænkt 
som et centrum for administration og forvaltning. 
Jelling og andre magtcentre som Lejre ser ud til 
at miste deres betydning samtidig med Roskildes 
fremvækst. Roskilde bliver middelalderens førende 
metropol, et centrum for både konge- og kirkemagt.

Kirker og klostre i Roskilde
Med sin meget lange historie, og som den højeste kir-
ke i Danmark, har Roskilde Domkirke gennem alle tider 
været et markant vartegn og samlingspunkt for byens 
udvikling. Domkirkens placering højt hævet over 
omgivelserne er selvfølgelig tilsigtet. Samme effekt i 
mindre målestok er opnået ved bygningen af Sankt 

Ibs kirke og Sankt Jørgensbjerg Kirke, begge anlagt 
på markante bakkedrag. Sankt Jørgensbjerg Kirke er 
bygget af frådsten og hører til blandt de ældste kirker 
i Danmark - fra omkring sidste halvdel af 1000-tallet. 
Den er tilmed bygget ovenpå ruinerne af en endnu 
tidligere kirke fra 1035. Kirken kaldes en „forstenet 
trækirke“ på grund af dens karakteristiske rundede led 
på hjørner og på skibets langture. Det kendes også fra 
andre kirker fra den periode, men det er kun på Sankt 
Jørgensbjerg Kirke, at det stadig kan ses.

Roskilde Domkirke blev påbegyndt sidst i 1100-
tallet af Biskop Absalon. På samme sted havde der 
tidligere ligget både frådstenskirker og formentlig 
en trækirke opført af Harald Blåtand. Den nye kirke 
blev i en periode på over 100 år opført af 2,5 millioner 
teglsten, der var brændt lokalt. Teglsten var den-
gang et helt nyt byggemateriale, indført af munke 
sydfra. Byggestilen var i begyndelsen romansk, men 
ændredes gradvist til gotisk, og siden er om- og 
tilbygninger altid udført i tidens ypperste arkitektur. 

Roskilde Domkirke var gennem middelalderen 
kirkeligt centrum i Danmark og ikonisk symbol på 
den stærke og rige kirkelige magt. Efter reformatio-
nen i 1536 mistede kirken en stor del af sin tidligere 
enorme betydning. Roskilde havde indtil da 14 
sogne med hver sin kirke; i dag står kun tre af disse 
tilbage. Domkirken har bibeholdt en enestående 
position, og den er kongelig begravelseskirke. 20 

Roskilde Domkirke er på Unescos liste over Verdensarv. Domkirken kan ses fra det meste af nationalparken.
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konger og 18 dronninger hviler her, hvilket er det 
højeste antal i verden. 

Oprindeligt var Roskilde en åben by med mange 
funktioner, men uden en markeret fysisk afgrænsning 
til det omgivende land. Omkring 1100-tallets midte 
anlægges volden omkring byen, formentlig af Kong 
Svend Grathe. Det vides ikke, om det alene er for-
svarsmæssige årsager, der har ligget til grund for, at 
byvolden afgrænser byen fra havneområdet og flere af 
de kirkelige institutioner. Roskilde havde 5.000-10.000 
indbyggere og var datidens største by i Nordeuropa, 
mange gange større end f.eks. London dengang. 

Ude omkring i sit stift rådede bispen over flere 
borge og gårde, han kunne benytte, når han rejste 
rundt på visitation, og som tillige kunne yde beskyt-
telse i ufredstider. Den nærmeste lå kun lige vest for 
Roskilde, der hvor Sankt Hans Hospital ligger i dag. 
Det var borgen Bistrup. Voldstedet eksisterer stadig i 
form af en borgbanke omgivet af voldgrav. 

Omkring 1160 blev der oprettet et Cistercienser 
nonnekloster midt i Roskilde. I midten af 1200-tallet 
blev der i Roskilde stiftet yderligere to munke- og to 
nonneklostre af såvel Gråbrødreordenen som Sorte-
brødreordenen. I hele det danske rige var det kun 
Roskilde, der kunne opvise fem stiftelser. På Eskilsø 
stiftedes omkring år 1100 et kloster for augustiner-
kanniker. Biskop Asser i Roskilde har været munk her. 

Roskildes mange kilder springer gennem forskelligt udformede 
fontæner. Her ses Maglekilden springende fra Kong Neptuns mund. 
Magle betyder stor – og maglekilden er den mest vandrige kilde i 
området, hvorfra der strømmer cirka 35.000 liter vand hver time.

Kulturarv og kulturmiljøer i Roskilde

Sortebrødre Kloster er grundlagt i 1231. Efter reformationen blev herregården Sortebrødregård opført samme sted. I 1699 blev Roskilde adelige 
Jomfrukloster oprettet i den gamle herregård. Klosteret kan ses på grupperundvisninger eller offentlige rundvisninger. 

Kort 5: De mangfoldige kulturhistoriske værdier i Roskilde by.

Kirken var indviet til Skt. Thomas. Klosteret stod kun 
en kort tid, da det var truet af oversvømmelser fra 
fjorden og blev flyttet omkring 1175 til Æbelholt Klo-
ster ved Hillerød. På Eskilsø blev bevaret en ladegård, 
fordi området var nyttigt til frugtavl og græsning.
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Grundlovsmøder i Herthadalen, Lejre blev afholdt gennem 100 år. Ved det største møde deltog mere end 10.000 mennesker. 
Byparkskoncerterne i Roskilde har tiltrukket et stort publikum gennem årene – her ses en koncert fra 1985.

Skt. Jørgensbjerg ved Roskilde Havn har bevaret et stærkt landsbypræg. Det samme gælder miljøerne omkring landsbykirkerne i hele nationalparken. 

Det kan nævnes, at flere af Roskildes mange kilder 
blev tillagt hellige og helbredende kræfter og 
længe har der været bragt kildevand fra Roskildes 
Helligkorskilde til det kongelige hof i København. 

Kulturmiljøer og værdifulde bygninger i Roskilde
Roskildes centrum, som afgrænses af middelalder-
byens tidligere byvold, indgår i nationalparkens område. 
Domkirken var byens centrum, og her var også byens 
handelstorv placeret. Handlen, som var et byprivilegium, 
foregik på hovedgaden, som blev kaldt Torvegade. 

Af kulturmiljøerne i Roskilde må Roskilde bymidte 
som helhed, Sankt Jørgensbjerg og Sankt Hans 
Hospitalsområdet fremhæves. Listerne over fredede 
og bevaringsværdige bygninger i Roskilde er meget 
lang (se kort 5 på side 51). Som eksempler kan 
nævnes alle de kirkelige bygninger, Roskilde Kloster, 
Det Gule Palæ, Husarstalden, Maglekilde Kuranstalt 
og Maskinfabrik samt Roskilde Station. 
Sankt Jørgensbjerg var oprindeligt en selvstændig by. 
Den har siden den tidlige middelalder ligget i skyg-
gen af Roskilde, men opnåede en renæssance i sidste 
halvdel af 1900-tallet, hvor det blev attraktivt at bo i 
kulturmiljøet „på bjerget“. De gamle huse i landsbyen 
er blevet istandsat – senest den landskendte maler 
L. A. Rings atelier. I dag er Sankt Jørgensbjerg en hyg-
gelig bydel med mange, smukke bindingsværkshuse 
centreret omkring en af Danmarks ældste kirker. 
Roskilde Havn er ligeledes blevet en kulturel arena.

Sankt Hans Hospital er en arkitektonisk perle i Ros-
kilde og et stykke interessant socialhistorie. 

Hospitalet ligger i et smukt, stort parkområde tæt 
på fjord og skov. Tidligere dyrkede hospitalet og 
dets patienter selv grøntsager mv. til eget brug. Et 
ældre gartneri og en interessant gartnerbolig ses 
endnu, hvor hospitalets gamle kirkegård er placeret. 

Den nyere, industrielle historie er også en del af 
nationalparkens kulturhistorie. I 1847 blev den første 
jernbanestrækning i det nuværende Danmark indviet 
mellem København og Roskilde. Den italiensk inspi-
rerede stationsbygning er landets ældste, og var op-
rindeligt også tænk som udflugtsmål med restaurant 
og overnatningsmuligheder. Jernbanens ankomst til 
Roskilde fik afgørende betydning for byens udvikling, 
for industrialiseringen og for bosætningen. 

Levende kulturarv, fra gamle traditioner til nye 
Folkeligt forenings- og kulturliv samt kunstneri-
ske fænomener er også en del af nationalparkens 
kulturarv. Listen over sådanne lokale forhold er lang; 
nedenfor nævnes blot et par stykker.

Grundloven af 1849 (som blev færdigdrøftet af 
Stænderforsamlingen i Roskilde) gav forsamlingsfri-
hed, foreningsfrihed og trosfrihed. Det resulterede i 
oprettelsen af en række foreninger, folkemøder og 
bevægelser, der samlede store dele af befolkningen 
om fælles interesser, formål og aktiviteter. 

Lejre fik stor betydning i opbygningen af den 
nationale identitet blandt andet gennem de store 
grundlovs- og folkemøder i Herthadalen, som fandt 
sted over næsten 100 år fra Grundlovens vedtagelse 

og frem til Anden Verdenskrig. 
Som en naturlig forlængelse af foreningstanken 
sluttede bønderne sig sammen i andelsforeninger 
for at udnytte ressourcerne mere effektivt. Brugs-
foreninger skød op fra 1860’erne landet over. I 1885 
åbnede Forbrugsforeningen for Gjevninge og Om-
egn. Ved siden af lå andelsmejeriet Landmands-
haab. En forudsætning for landets andelsmejerier 
var den kontinuerlige centrifuge, som blev produceret 
på Maglekilde Maskinfabrik – en af de få bevarede 
fabriksbygninger fra 1800-tallet i Roskilde.

Andelsbevægelsen gjorde det muligt for de hårdt 
pressede husmænd som, støttet af husmandsbe-
vægelsen og oprettelsen af statshusmandsbrug, nu 
kunne tjene på produktion af mælk og svin. Mellem 
Herslev og Kattinge ses stadig en række statshus-
mandsbrug opført efter jordloven fra 1919.

Forsamlingshusene står stadig som monumenter 
over de folkelige bevægelser og det aktive lokale 

borger- og foreningsliv, hvor familiefester, landsby-
fester og lokale traditioner har haft rum for udfol-
delse. Gevninge forsamlingshus fra 1902 benyttes 
stadig. Husmands- og højskolebevægelserne stod 
også meget stærkt i området omkring Roskilde og 
Lejre. Osted Fri- og Efterskole fra 1917 udspringer af 
disse folkelige bevægelser. 
En helt særlig form for immateriel kulturarv er de 
håndværksmæssige traditioner og den lokale viden 
og kunnen, som knytter sig til eksempelvis bådbyg-
ning, bygning og vedligeholdelse af ældre huse, 
landbrug, jagt og musiktraditioner. Sådan viden og 
kunnen benyttes den dag i dag lokalt af befolkning 
og håndværkere samt på områdets museer mv. 

I Roskilde har hoteller, forlystelsesetablissementer, 
den nu 100 år gamle Bypark og mange andre ste-
der været rammer og samlingspunkter for folkeligt 
kulturliv. Det musiske felt har altid haft særlig vægt, 
herunder i et rigt foreningsliv med tradition for 
koncerter, teater og meget mere. 
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opmærkSomHedSpunkter for kulturHiStorie

Fortsat beskyttelse af kulturarven
De kulturhistoriske spor i nationalparken udfordres på forskellig vis. Ganske vist er en del fortidsminder 
og særlige bygninger fredede, og en række små landsbymiljøer og kulturmiljøer i Roskilde er til en vis 
grad beskyttet af bevarende lokalplaner mv. Men mange kulturhistoriske værdiers beskyttelse er i høj 
grad afhængige af folkelig viden og vilje. 

Et kulturhistorisk landskab
Nationalparken er i høj grad et kulturhistorisk landskab, hvilket betyder, at mange af kultursporene 
kommer til udtryk i naturen, landskabet, dyrkningssporene og terrænformerne. Der bør derfor være 
fokus på den tætte sammenhæng mellem de kulturhistoriske, landskabelige og biologiske værdier, 
herunder på risici for skader på den biologiske og landskabelige kulturarv.

Nutidens kultur bliver fremtidig kulturhistorie
Det er et fortløbende indsatsområde at oplyse, formidle og bevidstgøre om kulturarven, hvad enten 
den er fysisk eller immateriel, fra tidligere tider eller fra vores egen tid. Nutidens kultur bliver fremtidig 
kulturhistorie. Alle må have adgang til viden for at motiveres til at værne om vores fælles kulturarv og 
værdifulde traditioner. Ikke for at disse skal fryses fast, men for at de naturligt kan udvikles, tilpasses 
kommende tider og derigennem anvendes konstruktivt. 
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Nationalpark Skjoldungernes Land ligger i et smukt og varieret landskab, som giver masser af 
muligheder for friluftsaktiviteter og oplevelser i naturen. I den nordlige del af nationalparken 
skaber fjorden med dens kyster, øer og holme et varieret indlands-farvand, som under hen-
syntagen til fugleliv kan bruges til blåt friluftsliv som sejlads, svømning og fiskeri. I den sydlige 
del af nationalparken giver de store skovområder, slyngede ådale og det bakkede landskab 
mulighed for grønt friluftsliv som vandre-, løbe- og cykelture, ridning og jagt. 

Friluftsliv

Bæredygtigt friluftsliv
Friluftsliv er en enkel kilde til sundhed, glæde og 
livskvalitet for mange mennesker og kan på forskel-
lige måder bidrage til et områdes økonomi og 
udvikling. I Danmark er 91 procent af befolkningen 
ude i naturen mindst en gang om året og op 
mod 43 procent færdes dagligt i grønne områder. 
Københavns Universitet har opgjort, at friluftslivet i 
Danmark hvert år bidrager til samfundsøkonomien 
med et forbrug på 29 milliarder kroner til udstyr 
og serviceydelser – og giver beskæftigelse til over 
28.000 fuldtidsansatte. 

Et formål med nationalparken er at styrke mulig-
hederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- 
og kulturhistoriske oplevelser. Det er samtidig en 
målsætning i bekendtgørelsen for nationalparken, 
at udvikling af friluftslivet skal ske på et bæredygtigt 
grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, 
turisterhvervet og relevante aktører, herunder 
berørte lodsejere. Viden er en nøgle til en bæredyg-
tig udvikling (se definition på side 2). Derfor gør vi i 
dette afsnit status over den tilgængelige viden om 
friluftslivet i nationalparken.

Fire undersøgelser
Et kig ud over Nationalpark Skjoldungernes Land viser 
et levende friluftsliv. Området tiltrækker mange 
forskellige typer af friluftslivsudøvere, som dyrker 
friluftsliv mere eller mindre organiseret. Tre nye   
undersøgelser fra henholdsvis Københavns Universitet, 
Syddansk Universitet og Roskilde Kommune samt 
en ældre undersøgelse fra Københavns Universitet 
kan på hver sin måde være med til at give et billede 
af det blå og det grønne friluftsliv i nationalparken. 
Ingen af undersøgelserne er udført specifikt for na-
tionalparken eller særligt i nationalparkens område. 

Bidstrup Skovene er en del af Skovhøjlandet, som 
er Sjællands næststørste skovområde. Her er det 

muligt at løbe langt.

Hvad er friluftSliv?

Der findes ikke en officiel dansk definition på 
friluftsliv. I Miljøministeriets Friluftspolitiske 
redegørelse Alle tiders friluftsliv fra 2015 præ-
senteres en bred forståelse af friluftsliv: 

„Friluftsliv er ophold og aktiviteter udendørs. 
Det kan udfolde sig i byen, på landet, i luften 
eller i vandet. Som udgangspunkt er frilufts-
liv lystbetonet og knyttet til vores fritid. Det 
er et grundlæggende træk, at friluftsliv giver 
os en oplevelse af at komme nærmere na-
turen. Friluftslivet i Danmark er mangfoldigt. 
Det kan – udover i fritiden – også finde sted 
som et afbræk i arbejdsdagen, i forbindelse 
med undervisning og andre pædagogiske 
aktiviteter eller som led i et behandlingsfor-
løb. Friluftsliv kan være roligt, afslappende 
eller fysisk krævende. Det kan rumme leg, 
konkurrence eller transport. Formålet kan 
være en god oplevelse, at møde andre, blive 
dygtigere, klogere eller sundere. Der opstår 
hele tiden nye former for friluftsliv.“

På lejrtur i Bidstrup Skovene.
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Det grønne friluftsliv

Syddansk Universitet har gennemført en undersø-
gelse af idræts- og fritidsvaner hos børn, unge og 
voksne i henholdsvis Lejre og Frederikssund kommu-
ner. Som undersøgelsen er opgjort, er naturen den 
mest benyttede af alle rammer for sport og motion 
blandt idrætsaktive voksne. Da hovedparten af de 
idrætsgrene, som udøves i naturen, også kan karak-
teriseres som friluftsliv (se tabel 4), anvendes data fra 
undersøgelsen til at give et billede af friluftslivet for 
borgere i de to kommuner. 

De mest populære friluftsaktiviteter
Undersøgelsen viser, at de mest populære friluftsakti-
viteter i begge kommuner er vandreture, motionsløb, 
landevejscykling og ture på mountainbike. Tabel 4 giver 
en fornemmelse af de mange forskellige former for 
friluftsliv, som udøves.

Figur 14: Andelen af alle respondenter, der har benyttet naturen til idræt og motion indenfor det seneste år. Opdelt på aldersgrupper og 
kommuner. Tilsvarende tal er ikke opgjort for Roskilde Kommune. Kilde: Syddansk Universitet (2016).
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Tabellen viser andelen af alle respondenter (n), der dyrker forskellige frilufts- 
aktiviteter opdelt på Lejre Kommune (n=993), Frederikssund Kommune 
(n=998) og landsplan (n=3957).  Kilde: Syddansk Universitet (2016). 

friluftsaktivitet lejre 
kommune 
(%) n = 993

frederiks-
sund kom-
mune (%)

n = 998

landsplan 
(%) n = 

3957

Vandreture 26 26 23

Motionsløb 23 26 31

Landevejs-
cykling

12 10 24

Mountainbiking 9 6 4

Golf 5 5 5

Ridning 5 2 2

Fiskeri 4 4 4

Jagt 3 3 3

Kano/kajak 3 3 2

Stavgang 3 3 2

Sejlsport/surfing 2 3 2

Skydning 1 2 2

Orienteringsløb 1 1 1

Roning 1 1 1

Vinterbadning 1 1 1

Triatlon 1 1 <1

Parkour <1 <1 <1

Skøjteløb 0 1 1

Dyrker ikke motion 14 12 -

Tabel 4: Andel i procent af voksne borgere, der dyrker for-
skellige former for friluftsaktiviteter. 

De voksne bruger naturen mere end børnene
Hvis vi sammenligner de forskellige aldersgruppers 
brug af naturen som ramme for idræt og motion, 
så er den lavest for børn, som typisk benytter klas-
siske idrætsfaciliteter som fodboldbaner og haller i 
stedet. Anvendelsen af naturen stiger med alderen 
og forbliver på et højt niveau som ramme for 
aktivitet for alle de voksne aldersgrupper – dog med 
en aftagende intensitet for de ældste aldersgrupper 
(se figur 14).

Blandt unge og voksne er der forskel på, hvilke 
aldersgrupper der dyrker de forskellige typer af 
friluftslivsaktiviteter (se figur 15). Motionsløb er 
særligt populært i de yngre og midaldrende alders-
grupper, mens vandreture dyrkes mest af de ældre.
Mountainbiketure er mest udbredt blandt de yngre 
og midaldrende, hvor landevejscykling er lidt mere 
udbredt blandt de ældre. 
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Figur 15: De fire mest udbredte friluftsaktiviteter, fordelt på aldersgrupper af naturbrugere i Lejre Kommune. Samme tendens ses for Frederikssund 
Kommune. Tilsvarende tal ikke er opgjort for Roskilde Kommune. Kilde: Syddansk Universitet (2016).Spangen over Bøllesø giver særlige oplevelsesmuligheder.
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Hvor foregår friluftsliv i nationalparken?
De fire mest benyttede naturområder eller -stier 
i Lejre Kommune er Bidstrup Skovene, Ledreborg 
Skov, Skjoldungestien og Avnstrup Skov, som alle 
ligger indenfor nationalparkens grænser (se tabel 
5). I Frederikssund Kommune er Fjordstien den mest 
benyttede indenfor nationalparkens grænse. 

Ud over de mest benyttede naturområder og -stier 
fortæller de adspurgte i undersøgelsen, at de be-
nytter en lang række andre naturområder. Bynære 
områder har en særlig betydning for friluftslivet, da 
89 procent angiver, at de benytter naturen tæt på 
deres bopæl til friluftsliv. I Roskilde by giver byens 
parker og de store grønne områder omkring Skt. 
Hans gode muligheder for bynært friluftsliv.  

En internetbaseret spørgeskemaundersøgelse fore-
taget af Roskilde Kommune i 2015 viser tendenser 
i borgernes brug af natur til friluftsliv. Ifølge under-
søgelsen er de mest benyttede naturområder, som 
ligger indenfor nationalparken i Roskilde Kommune, 
Boserup Skov og Roskilde Fjord. Motion samt op-
levelser i naturen og landskabet er overordnet set 
de vigtigste årsager til, at folk besøger de forskellige 
områder.

Friluftslivet i skovene

I 1990´erne gennemførte forskningscenteret Skov 
& Landskab en stor landsdækkende undersøgelse 
af friluftslivet i skovene. Undersøgelsen omfattede 
Boserup Skov og Skovhøjlandet og giver ifølge 
nyere undersøgelser fra samme institut stadig et 
dækkende billede af besøgstrykket i to centrale 
skovområder i nationalparken:

• Boserup Skov er en bynær skov, som ligger tæt på 
Roskilde. Skoven havde i 1990´erne cirka 134.000 
besøg om året og et relativt højt besøgstryk med 
600 besøg per hektar om året. Nyere aktiviteter på 
Boserupgård Naturcenter og Traktørstedet midt i sko-
ven kan betyde, at besøgstrykket i dag er endnu større. 

• Skovhøjlandet består af en mosaik af statslige og 
private skove, som tilsammen danner et stort sammen-
hængende skovområde. Bidstrup Skovene er den stats-
ejede del af området, og denne del ligger i national- 
parken. Skovhøjlandet havde i 1990´erne 228.000 

lejre kommune andele af alle idrætsaktive 
(%) n = 850

Bidstrup Skovene 18

Ledreborg Skov 17

Skjoldungestien 13

Avnstrup Skov* 12

Roskilde Fjord 12

Storskoven* 11

Fjordstien 11

Tadre Mølle 10

Stier i Lejre 10

Herslev Strand 9

Særløse Overdrev 7

Avnsø* 7

frederikssunds kommune andele af alle idrætsaktive 
(%) n = 869

Fjordstien 21

Selsø Sø 5

Østskov 4

roskilde kommune
(egen undersøgelse)

andel af besvarelser
(%) n = 544

Boserup Skov 79

Roskilde Fjord 29

*Bemærk at Avnstrup Skov, Storskoven og Avnsø er dele af skovkom-
plekset Bidstrup Skovene. Data bygger på to forskellige undersøgelser.
Kilde: Syddansk Universitet (2016) og Roskilde Kommune (2015).

Tabel 5: De mest benyttede naturområder fordelt på national-
parkens kommuner

roskilde lejre frederikssund i alt

Antal friluftslivs- og naturforeninger 80 40 70 190

Antal foreninger totalt 470 100 450 1020

Tabel 6: Antal friluftslivs - og naturforeninger i nationalparkens tre kommuner

Mudder og fuld fart. I Boserup Skov og Bidstrup Skovene findes særlige mountainbikespor.

besøg om året, men da det samlede areal er meget 
større end Boserup Skov, er besøgstrykket noget min-
dre med 110 besøg per hektar om året. Skovhøjlandet 
giver således skovgæsten mulighed for mere fredelige 
naturoplevelser sammenlignet med Boserup Skov.

Organiseret og uorganiseret friluftsliv
Ifølge Friluftsrådet foregår størstedelen af frilufts-
livet i Danmark på egen hånd og eget initiativ, 
dvs. uorganiseret og uafhængigt af foreninger og 
erhvervsliv. Undersøgelsen af idræts- og fritidsvaner 
i Lejre og Frederikssund kommuner peger på et 
aktivt uorganiseret friluftsliv, som ligger omkring 
landsgennemsnittet for alle aldersgrupper. 

I Danmark har vi mange forskellige foreninger, som 
organiserer over 1 million danskere omkring forskel-
lige typer af friluftsliv. I nationalparkens tre kommu-
ner er der tilsammen 190 foreninger under folke-
oplysningsloven, som har med natur og friluftsliv at 
gøre (se tabel 6).

Skjoldungestierne tager de vandrende ud i de smukkeste hjørner af nationalparken.
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Hvor er der mest blåt friluftsliv?
Det blå friluftsliv er særligt koncentreret omkring 
lystbådehavnene i Roskilde, Veddelev og Jyllinge 
samt farvandet ud for havnene (se figur 18 på 
næste side). Det kan hænge sammen med, at 
befolkningskoncentrationen her er høj og at fjorden 
anvendes til hverdagsfriluftsliv. Samtidig er der 
omkring de tre byer et stort udbud af faciliteter, 
som understøtter adgang til fjorden, f.eks. lystbåde-
havne, klubber, museer, campingpladser, offentlige 
strande. 

Kattinge Vig udgør sammen med de kystnære stifa-
ciliteter i Boserup Skov og delvist Bognæs også en 
klynge af blåt friluftsliv, som dog er præget af færre 
besøgsdage om året.

Typer af friluftsliv ved kyst og fjord
Den indre del af Roskilde Fjord er karakteriseret ved 
et varieret friluftsliv, som især omfatter gåture og 
badning, men også f.eks. kajaksejllads, anstandsjagt, 
windsurfing, tursejlads og lystfiskeri. 

Tabel 7 giver et billede af, hvilke typer af frilufts-
aktiviteter som dyrkes på fjorden og langs kysten 
(se side 65). For hver aktivitet er angivet antallet af 
steder, hvor en aktivitet er registreret i de to under-
søgelser. 

Figur 16: Kortet viser, hvor der er den største koncentration af blåt friluftsliv i Danmark. Jo mørkere farve, desto flere kortlagte steder. Det indre 
af Roskilde Fjord er et af de meget benyttede steder for blåt friluftsliv i Danmark. Kilde: Københavns Universitet (2016).

Hvor foregår de forskellige typer af havfriluftsliv?
Undersøgelsen kan være med til at pege på, hvilke 
steder i Roskilde Fjord, som bliver benyttet til hvilke 
typer af friluftsliv. Her er eksempler:

• Små fartøjer som kanoer, kajakker og robåde kan i 
det rigtige vejr komme de fleste steder på fjorden. 
Det samme kan lyst- og fritidsfiskere samt jægere 
i deres mindre både og pramme. Jagt er dog kon-
centreret omkring Jyllinge Holme, Kattinge Vig og 
Elleore pga. vildtreservatbestemmelser. 

• Større både og skibe stikker dybere og bliver 
naturligt begrænset af deres dybgang i den relativt 
lavvandede fjord. 

• Surferne samler sig få steder på fjordens østkyst, 
hvor der ofte er gode vindforhold til surfing – og 
særligt omkring Veddelev Havn, hvor Veddelev 
Surfklub organiserer sporten. 

• Vandreture er en populær friluftsaktivitet langs 
fjorden – og de vandrende fordeler sig særligt, hvor 
der er gode adgangsmuligheder ud til kysten. 

• Fjordens badegæster er koncentreret omkring 
gode strande som f.eks. Herslev Strand, Borrevejle 
Strand, Gershøj Havn, Vigen, Veddelev Strand og 
Jyllinge Havn. 

Det blå friluftsliv

I den indre del af Roskilde Fjord er det blå friluftsliv 
blevet kortlagt i 2015, som en del af København 
Universitets landsdækkende undersøgelse af det 
kystnære friluftsliv. Undersøgelsen bygger dels 
på data indsamlet via et repræsentativt panel af 
tilfældigt udvalgte personer dels på data indsamlet 
via en hjemmeside, hvor brugere og organisationer 
selv har givet informationer om deres frilufts-
aktiviteter

Undersøgelsen viser, at den sydlige del af Roskilde 
Fjord er et nationalt hotspot for blåt friluftsliv, som 
et af de 10-15 mest anvendte områder i Danmark 
(se figur 16). Bemærk, at kortlægningen er baseret 
på besvarelser fra danskere og derfor ikke inddrager 
udenlandske turister.

Aktivt kystfriluftsliv
Et særligt dataudtræk for den indre del af Roskilde 
Fjord, der ligger i nationalparken, viser et aktivt friluftsliv 
på, i og omkring fjorden. Via de to typer af data er 
der kortlagt i alt 289 steder, hvor havfriluftsliv er ble-
vet udøvet i nationalparkens del af Roskilde Fjord, 
som dækker 62 kvadratkilometer. Samme sted kan 
være benyttet flere gange og af flere mennesker.

Blåt friluftsliv hele året
Undersøgelsen viser, at det indre af Roskilde Fjord bliver 
anvendt til friluftsliv hele året. De fleste kortlagte steder 
bliver således besøgt både om sommeren og om vinteren. 
I vintermånederne er der dog lidt færre besøg ude på selve 
fjorden sammenlignet med om sommeren. Det samlede 
antal besøg topper i sensommeren (august-september) 
med besøg på knap 70 procent af de kortlagte steder – og 
er mindst om vinteren (november - marts) med besøg på 
35-49 procent af de kortlagte steder (se figur 17). 
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Figur 17: Årstidsvariationer i antal besøgte steder pr. måned opgjort i procent af samtlige kortlagte steder for Roskilde Fjord syd. Samme sted 
kan besøges flere gange af flere forskellige personer. Bemærk samme tendens i begge dataset. Kilde: Københavns Universitet (2016).
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Figur 18: Kortet viser, hvor det blå friluftsliv er mest aktivt i den sydlige del af Roskilde Fjord. Jo mørkere blå, desto flere brugere. Hver prik viser et 
sted, hvor friluftsliv er foregået – i alt 289 steder. Samme sted kan have været benyttet flere gange og af flere mennesker. Da en del af data er ind-
dateret af brugerne selv, kan prikker ved en fejl optræde udenfor fjordområdet. Kilde: Københavns Universitet (2016).

resultat fra panelunder- 
søgelse opgjort på 

hovedaktiviteter 

antal af steder hvor en 
aktivitet er registreret*

resultat fra den brugergene-
rerede kortlægning opgjort 

på hovedaktiviteter

antal af steder hvor en 
aktivitet er registreret*

Ture med vandudsigt 71 Kajak, roning og kano 52

Badning 12 Jagt (på og under vandet) 51

Roning, kajak og robåd 9 Surfing (kite, wind, stand-up) 23

Naturobservationer 9 Sejlads 14

Sejlads 8 Svømning og badning 12

Lyst- og fritidsfiskeri 2 Lyst- og fritidsfiskeri (båd, kyst mv.) 9

Kultur, f.eks. havnefest 2 Naturobservationer af f.eks. fugle 3

Dykning og snorkling 1 Dykning (scuba og snorkel) 2

Indsamling 2

*Samme sted kan være benyttet flere gange og af flere mennesker. Kilde: Københavns Universitet (2016).

Tabel 7: De vigtigste friluftslivsaktiviteter ved og på Roskilde Fjord

Havkajak ved Herslev Strand. Unge jollesejlere udnytter vindens kraft på Roskilde Fjord.
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Eksisterende støttepunkter og 
faciliteter for friluftslivet

Stier, ruter og spor
På kryds og tværs gennem nationalparken løber en 
lang række vandre- og cykelstier (se kort 6 og sup-
plerende oversigter på nationalparkens hjemme-
side). En del af stierne er etableret af lokale ildsjæle 
i samarbejde med landsdækkende organisationer 
ud fra forskellige stikoncepter. Nogle stier er tænkt, 
så de kobler eksisterende stier sammen, danner 
rundture af forskellig længde eller løber gennem 
særlige landskaber, naturperler eller forbi historiske 
seværdigheder.
Særligt bør nævnes Skjoldungestierne, som danner 
et netværk af stier, der løber igennem store dele 
af nationalparkens grønne del og forbi en række 

seværdigheder i nationalparken. Skjoldungestierne 
blev etableret af Lejreinitiativet „Museet uden vægge“ 
i samarbejde med Roskilde Amt i 1996 og videreud-
viklet af forprojektet Skjoldungelandet fra 2009 – 2012.  

Stier til ryttere og mountainbikes er etableret i bl.a. 
Bidstrup Skovene og Boserup Skov. 

Viden om handicapegnede ruter findes kun få steder, 
f.eks. i Miljøministeriets vandretursfolder nr. 108 over 
Bidstrup Skovene. 

I nationalparkens skove findes et finmasket net af 
skovveje og stier, som kan benyttes efter adgangsreg-
lerne i naturbeskyttelsesloven. På samme måde giver 
en række markveje adgang til færdsel i det åbne land 
og kystlinjen mulighed for lovlig færdsel langs kysten. 

Fisketur ved Gershøj Havn, som er et af nationalparkens mange naturlige støttepunkter for friluftslivet.

Stier og ruter

Kort 6: Kort over en del af nationalparkens vandre- og cykelruter. 
For overskuelighedens skyld er ikke alle ruter medtaget.
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Telt- og shelterpladser
Langs en del af stierne findes telt- og shelterpladser, 
som giver vandrende og cyklende mulighed for at 
tage på ture i nationalparken og overnatte primi-
tivt på deres vej. Telt- og shelterpladserne er i dag 
koncentreret i Bidstrup Skovene og langs Roskilde 
Fjord (se kort 7). 

Strande og badesteder
Indenfor nationalparkens område findes en række 
offentlige badesteder med sand eller badebro: Her-
slev Strand, Borrevejle Strand, Lyndby Strand, Gers-
høj Havn, Sønderby Havn, Strandvigen, Veddelev 
Strands Lystbådehavn, Jyllinge Havn mv. Herudover 
bader folk mange andre steder langs fjorden. I den 
klarvandede Avnsø i Bidstrup Skovene findes også 
en lille badebro (se kort 7).

Havne
Rundt om det indre Roskilde Fjord findes en lang 
række mindre havne: Østby Havn, Sønderby Havn, 
Gershøj Havn, Lyndby Havn, Herslev Havn, Roskilde 
Havn, Veddelev Lystbådehavn, Jyllinge Fiskerihavn, 
Jyllinge Lystbådehavn og Jyllinge Nordhavn. Ud 
over det findes landingspladser og bådebroer langs 
fjorden (se kort 7).

Fugletårne
Enkelte steder i nationalparken er opstillet fugletårne. 
De udgør nøglepunkter for både de særligt fugleinte-
resserede og andre, som gerne vil se fugle (se kort 7).

adgangSregler i nationalparken

Indenfor nationalparkens område gælder 
de samme regler for adgang som udenfor. 
Regler for adgang til naturen reguleres 
af naturbeskyttelsesloven, som findes på 
www.retsinfo.dk. Konkrete fredninger og 
vildtreservatbestemmelser kan skærpe 
disse regler. For eksempel er der en del af 
året adgangsforbud på øer og holme i Ros-
kilde Fjord og i en zone omkring dem, og 
der er totalt færdselsforbud ved Bløden syd 
for Risø. Fredningsbestemmelser kan også 
sikre adgang ud over naturbeskyttelseslo-
vens almindelige bestemmelser – f.eks. til 
de græssede arealer på Særløse Overdrev.

Andre støttepunkter for friluftslivet
I nationalparken findes også andre former for støt-
tepunkter for friluftslivet. Støttepunkterne er mindre 
anlæg, der er etableret uden at genere landskabs- 
og naturværdierne væsentligt. Det kan f.eks. være 
bænke, siddestubbe, bålpladser, fiskepladser, øko-
baser og grejbanker. Det kan også være udlejning af 
cykler, kanoer og kajakker. 

I nationalparken findes en lang række stier, ruter og faciliteter for friluftslivet som benyttes året rundt. Om vinteren trækkes der løjper i Bidstrup Skovene

Kort 7: Kort over friluftslivets faciliteter i og omkring nationalparken. 

Friluftslivets faciliteter
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opmærkSomHedSpunkter for friluftSliv

Beskyttelse og benyttelse
Nationalparken skal ifølge bekendtgørelsen for nationalparken på en gang styrke mulighederne for 
friluftsliv, bevare og styrke naturen og tage hensyn til lokalbefolkningen og lodsejere. Det kræver en 
bevidst afvejning af benyttelses- og beskyttelseshensyn.

Overblik
Der findes allerede en lang række stier og støttepunkter for friluftslivet i nationalparken, men der er 
behov for, at besøgende nemt kan danne sig et overblik over de muligheder, som stier og støttepunkter 
tilbyder.

Alle ud i det fri
I forbindelse med udvikling og formidling af stier, ruter og friluftsfaciliteter i nationalparken bør der 
være særlig opmærksomhed på adgang for mennesker, som er begrænsede af funktionsnedsættelser 
– også adgang via offentlig transport bør være et opmærksomhedspunkt.

Mangel på viden om friluftslivet 
For at kunne arbejde konstruktivt med en bæredygtig udvikling af friluftslivet i nationalparken er der 
behov for en form for monitorering, så det er muligt at kortlægge friluftslivets behov, måle effekter af 
nationalparkens indsatser på området – og tage hensyn til sårbar natur, beboere og lodsejere.

Børn og unge
Børn og unge kommer meget mindre ud i naturen end deres forældre og bedsteforældre. Kun 23 
procent af børn mellem 5 og 12 år er dagligt i naturen i sommerperioden. En vigtig opgave er at give 
børn og unge lyst til at være i naturen og dyrke friluftsliv, udeskole, idræt mv. i nationalparken året rundt.

Områder med få stier og faciliteter
Trods et generelt veludbygget stinet i nationalparken er der stadig områder, hvor nye stier og facilite-
ter vil være en stor rekreativ gevinst.

Trafik og færdsel
Der bør være opmærksomhed på, hvorvidt bløde trafikanter som gående og cyklister kan færdes 
sikkert langs veje i nationalparken, der har en særlig betydning for oplevelsesmulighederne.
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Nationalpark Skjoldungernes Land rummer en rigdom af natur- og kulturhistoriske værdier, som 
er centrale udgangspunkter for formidling, undervisning og forskning. En række veletablerede 
museer, naturskoler og besøgssteder arbejder med formidling og undervisning i området og 
havde tilsammen godt 580.000 besøgende i 2015. Siden oplysningstiden er der blevet forsket i 
det område, der i dag er nationalpark.

Formidling, undervisning og 
forskning

Mangfoldig formidling
Nationalparken rummer mange stærke formidlings- 
og besøgssteder, der tilsammen løfter formidlingen 
i nationalparken op på et højt niveau. Særligt bør 
nævnes Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet, 
Sagnlandet og Roskilde Museum, der alle er instituti-
oner af national betydning. Nationalparkens besøgs- 
steder har hver deres historie at fortælle, hver deres 
profil, særlige tilbud og kompetente formidlingsind-
satser. Det er et af nationalparkens formål og dermed 
en af kerneopgaverne at samle og styrke formidling, 
undervisning og forskning i området i samarbejde 
med lokale aktører. Særligt fokus skal være på natur, 
miljø, landskab, kulturhistorie, jordbrug og friluftsliv. 

Naturformidling i nationalparken

Der er i dag fire steder, som står for naturformidling og 
undervisning i nationalparken: Boserupgård Naturcenter, 
Kattinge Værk, Roskilde Oplevelseshavn og Tadre Mølle 
Naturcenter. På næste side er en oversigt over de fire 
steder med en kort beskrivelse af deres formidlings-
arbejde, målgrupper og besøgstal (se kort 8 side 75). 

Natur- og friluftsvejledere i nationalparken
Der er ansat få naturvejledere og -formidlere i na-
tionalparkens område. På Boserupgård Naturcenter 
arbejder to naturvejledere med formidling, særligt 
for Roskilde Kommunes skoler. På Roskilde Oplevel-
seshavn er der ansat en naturformidler seks timer 
om ugen, og ud over det varetages formidlingen 
af frivillige. På Kattinge Værk er ansat én friluftsvej-
leder, som formidler viden om friluftsliv og sejlads 

for Københavns Kommunes skoler og institutioner. 
På Tadre Mølle varetager frivillige organisationer 
naturformidlingen. Tidligere har der været natur-
vejledning på Kattinge Værk, Ledreborg Slot, Tadre 
Mølle, Sagnlandet, Vikingeskibsmuseet og i Bidstrup 
Skovene mv. Disse stillinger er af forskellige årsager 
blevet nedlagt eller omprioriteret. 

Frivillig naturformidling
Foreninger og organisationer med interesse for na-
tur arrangerer en lang række naturformidlingsture 
af høj kvalitet, som ofte er båret af frivillige kræfter. 
En del har også skolerettet virke. Danmarks Natur-
fredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Jægerfor-
bund, Dansk Botanisk Forening og Gershøj Fritids-
fiskere er eksempler på dette. Flere af disse orga-
nisationer har landsdækkende skoletjenester, som 
udvikler undervisningsmaterialer, der kan bruges i 
den lokale naturformidling.

Formidling af skovbrug, landbrug og fiskeri
Nationalparken er kendetegnet ved, at der dri-
ves skovbrug, landbrug eller fiskeri i næsten hele 
området. Landbrugets, skovbrugets og fiskeriets 
organisationer står for formidling til deres medlem-
mer. Flere erhvervs- og interesseorganisationer har 
udviklet landsdækkende skoletjenester og materia-
ler for skoler og institutioner, der også kan bruges 
indenfor nationalparkens område, f.eks. Landbrug 
& Fødevarers skoletjeneste, Spor i Landskabet, 
Danmarks Jægerforbunds skoletjeneste og Skoven 
i Skolen. 

Spillevende formidling. Lev og 
lær i Sagnlandets jernalderhuse.
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Formidling af kultur og historie 
i nationalparken

I nationalparken findes et stort og udbygget 
netværk af museer og besøgssteder, som formidler 
områdets kultur og historie. Helt centralt, også på 
nationalt plan, står Roskilde Domkirke, Vikingeskibs-
museet, Sagnlandet Lejre og den selvejende institu-
tion ROMU, som samler museer i Lejre, Roskilde og 
Frederikssund kommuner. De mange besøgssteder 
tiltrækker lokale og turister i stort antal, og mange 
har aktive skoletjenester. På de følgende sider er en 
oversigt over de museer og besøgssteder i national-
parken, som har fokus på kultur og historie, med en 
kort beskrivelse af hvert besøgssted (se kort 8). 

Godser og herregårde
En vigtig del af nationalparken er områdets godser 
og landskabet omkring dem. Der er seks markante 
slotte og herregårde: Aastrup Gods, Ledreborg Slot, 
Skullerupholm, Sonnerupgaard Gods, Lindholm 
Gods og Selsø Slot. Nogle af godserne har åbent 
for besøg i bygninger og/eller parker og står for 
arrangementer i området (se kort 8). 

Lokalhistoriske foreninger
Mange af de mennesker, som bor i nationalparken, 
er levende interesseret i området og har stor viden 
om egnen, dens kultur og historie. En lang række 
foreninger og frivillige med interesse for kultur 
og historie står for formidling i området via ture, 
foredrag, samlinger og dokumentation. Eksempler 
på dette er arbejdet i de lokalhistoriske arkiver samt 
Lejre Historisk Forening og Lejre Museumsforening

1. Boserupgård Naturcenter
Midt i Boserup Skov ligger Boserupgård Naturcenter 
i en tidligere skovridergård. Naturcenteret har tilbud 
til skoler, institutioner, foreninger og skovgæster med 
særligt fokus på skoven og fjorden. Alle kan frit 
benytte et stort område med bålpladser, gynger, 
hønsehus mv. Skoler og børneinstitutioner kan 
bruge området selvstændigt eller få særlige forløb. 
Naturcenteret er grejbank. Antal besøg i 2015: 11.000.

2. Kattinge Værk
Mellem Store Kattinge Sø og Kattinge Vig ligger 
Kattinge Værk, en tidligere vandkraftdrevet stampe- 
mølle, som i dag er natur- og aktivitetscenter for 
Københavns Kommunes skoler og institutioner 
samt udflytterbørnehaver. Formidlingen er hoved- 
sageligt intern med fokus på natur og friluftsliv – 
fjord, kajak, kano, sejlads, kolonier. Kattinge Værk 
er grejbank. Antal besøg i 2015: 6000.

3. Roskilde Oplevelseshavn
På Roskilde Oplevelseshavn formidles fjordens 
fisk og planter via en udstilling og store bassiner 
med fisk for familier, turister, skoler mv. Udlån af 
udstyr og tilbud til skoler om fiskeri, vandløbspleje 
mv. Roskilde Havneselskab står bag Oplevelses-
havnen. Antal besøg i 2015: 14.000.

4. Tadre Mølle Naturcenter
Tadre Mølle Naturcenter bruges i dag som ud-
gangspunkt for frivillige foreningers naturformid-
lingsarrangementer for lokale, familier, turister, 
skoler mv. Samtidig er Tadre Mølle et centralt 
kulturhistorisk formidlingssted, som levendegør 
områdets vandmøller og landbohistorie. Ud over 
den gamle vandmølle, kildekalk, skov, eng, mark 
og bæk er her en bondehave samt udstyr til 
naturformidling, små vandmøller og en shelter-
plads. Antal besøg i 2015: 7000.

Besøgssteder med naturformidling

Store Bagedag på Tadre Mølle.

Formidlings- og besøgssteder

Kort 8: Formidlings- og besøgssteder i og omkring nationalparken. 
Læs mere om hvert sted på side 72 til 76.
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Besøgssteder med formidling af kultur 
og historie

5. Aastrup Kloster
Et smukt rødkalket trefløjet gods i Elverdamsda-
len. Den ældste fløj er fra 1588. Der er offentlig 
adgang til parken og mulighed for rundvisninger 
i slottet. Aastrup Kloster står også for andre ar-
rangementer. Antal besøg i 2015: 2000.

6. Frederikssund Museum, Færgegården
Museum for fjordkultur i den gamle færgegård 
ved Frederikssund fra 1839. Udstilling med fokus 
på menneskets samliv med fjorden fra oldtid 
til nutid, herunder transportveje, ressourcer og 
bosætning. Omkring museet er et stort naturom-
råde. Ligger lige nord for nationalparken. Skole-
tjeneste via ROMU. Antal besøg i 2015: 11.000.

9. Ledreborg Slot
Herregård fra 1745 med en imponerende barok-
have, golfbane og store land- og skovområder. 
Hovedbygningen indeholder en enestående 
samling af oprindelige møbler og malerier. Rund-
visning, træklatring, livsstilsdage, slotskoncerter, 
udlejning til møder, konferencer, fester mv. Antal 
besøg i 2015: 51.000.

14. Roskilde Domkirke
Roskilde Domkirke blev påbegyndt af Absalon 
omkring 1170. Før teglstenskirken har der ligget 
flere andre kirker på stedet siden 980’erne. Det 
enestående byggeri er optaget på UNESCO’s ver-
densarvsliste, bl.a. fordi byggeriet havde afgøren-
de indflydelse på udbredelsen af teglsten som 
byggemateriale. Det er den kirke i verden, der 
har flest konge- og dronningebegravelser. Et lille 
Domkirkemuseum fortæller domkirkens historie. 
Skoletjeneste. Antal besøg i 2015: 135.000.

18. Sagnlandet Lejre
Arkæologisk forsøgscenter med huse og miljøer 
fra stenalder, jernalder, vikingetid og 1800-tallet. 
Her er arbejdende værksteder, gamle husdyrra-
cer og en lang række arrangementer for besø-
gende, skoler, turister mv. Forskere og håndvær-
kere arbejder på at forklare og fortolke fortidens 
levn. Skoletjeneste. Antal besøg i 2015: 58.000.

11. Lützhøfts Købmandsgård
I Roskildes gamle bydel findes Lützhøfts Køb-
mandsgård, et levende museum, hvor de stadig 
langer sild, sæber og lakridser over disken, som 
man gjorde det i 1920´erne. Skoletjeneste via 
ROMU. Antal besøg i 2015: 15.000.

15. Roskilde Kloster
Roskilde Kloster er det første adelige jomfruklo-
ster i Danmark. Klostret ligger på det sted, hvor 
dominikanerordenens Sortebrødre byggede 
deres kloster i 1200-tallet. Klostret er beboet, 
og der er offentlige rundvisninger om klosterliv. 
Kloster og kirke udlejes til bryllupper og andre ar-
rangementer. Antal besøg i 2015: 5000.

16. Roskilde Museum
Roskilde Museum er byens og egnens kulturhi-
storiske museum. Museets udstillinger i Sankt Ols 
Stræde fortæller historien om Roskilde fra oldti-
den til i dag. Riget, byen og landet. Skoletjeneste 
via ROMU. Antal besøg i 2015: 47.000.

17. Roskilde Palæ
Kongeligt palæ i Roskilde fra 1736 er ramme om 
Museet for Samtidskunst og Roskilde Kunstfor-
ening. Palæets have og gård kan besøges i dag-
timerne, og her kan også være udstillinger og 
arrangementer. Antal besøg i 2015: Henholdsvis 
21.000 og 10.000.

10. Lejre Museum
Lejre Museum ligger i en gammel 1700-talsgård 
i Gl. Lejre. Museet åbnede i 2016 udstillingen 
Sagnkongernes Lejre, som bygger på de enestå-
ende fund fra jernalder og vikingetid. Vest for 
museet er en række imponerende vikingehaller 
blevet udgravet, som vidner om Lejre som magt-
centrum i den tidlige vikingetid. Øst for museet 
findes skibssætning og gravhøje. På museet er 
også cafe, folkestue og et lille bibliotek. Skole-
tjeneste via ROMU. Antal besøg i 2015: Ca. 7000.

7. Gl. Kongsgård i Lejre
Slægtsgård fra omkring 1700 midt i Gl. Lejre. 
Kongsgården var oprindeligt fæstegård under 
Ledreborg Slot, men blev slægtsgård i 1749. Her 
kan besøgende opleve landbokulturen fra1800- 
tallet, de originale møbler og en fin landbohave 
med bede og gamle lægeplanter. Skoletjeneste via 
ROMU. Antal besøg i 2015: Med i Lejre Museums tal.

8. Håndværksmuseet
Museum for håndværk og værktøj indrettet 
på 1. salen ovenpå Lützhøfts Købmandsgård i 
Roskilde. Værktøjet stammer fra 1850 – 1950. 
Stueetagen huser tre arbejdende værksteder, en 
billedskærer, en sølvsmed og et tekstilværksted. 
Skoletjeneste via ROMU. Antal besøg i 2015: 7000.

12. Maritimt Forsøgscenter
Arbejdende bådværft ved Lejre Vig, nord for 
Lyndby Havn. Her tolkes, bygges og vedligehol-
des vikingeskibe og andre træbåde. Skibe og 
mandskab kan bookes til tursejladser og sejlende 
lejrskole. Skoletjeneste. Antal besøg i 2015: 3000.

13. Ragnarock
Museum for rock, pop og ungdomskultur, som 
ligger på Musicon i Roskilde, lige udenfor national- 
parken. Museet stod færdigt i 2016. Skoletjeneste 
via ROMU. 



78 79Hvad vil vi? Status – Formidling, undervisning og forskning

Formidlingsmaterialer og -strukturer

Nationalparken arver en række formidlingsmaterialer 
og -strukturer fra forprojekter. Her følger en oversigt.

Formidlerforum
Som en del af forprojektet Skjoldungelandet blev der 
i 2012 etableret et formidlerforum med medlemmer 
fra museer, attraktioner og foreninger samt enkelt-
personer, som arbejdede med formidling i området. 
Det skulle øge samarbejdet mellem de mange 
parter og gennemførte en række formidlings- 
arrangementer, kurser mv. under forberedelsen af 
nationalparken. Dette formidlerforum er ikke aktivt 
længere.

Trykte formidlingsprodukter
Gennem tiden er der udviklet en række skriftlige 
formidlingsmaterialer til det område, nationalparken 
nu dækker. En del er udviklet uafhængigt af den 
nye nationalpark, en del er produceret i forbindelse 
med forprojektet Skjoldungelandet, som blev gen-
nemført fra 2009 til 2012. Enkelte er udviklet efter, 
at nationalparken blev vedtaget. Overordnet findes 
følgende formidlingsmaterialer:

• Folderen: Kort og godt om nationalparken, 
Nationalpark Skjoldungernes Land, 2015.

• Magasinet Fra Skjoldungeland til Nationalpark, 
Skjoldungelandet, 2011.

• En række vandretursfoldere og kort over stier 
udgivet af Skjoldungelandet, Naturstyrelsen, kom-
muner, private skove, foreninger mv. (se oversigt på 
nationalparkens hjemmeside).

• Pæle, skilte og informationstavler ude i landskabet 
og i Roskilde, Lejre og Hvalsø, som er opstillet af en 
række frivillige foreninger, Skjoldungelandet m.fl.

Formidling via digitale medier
Den nye nationalpark er synlig på internettet via 
følgende:

• www.nationalparkskjoldungernesland.dk, der er 
udviklet til nationalparken af Naturstyrelsen i 2015. 
Her formidles basisinformation og nyheder om national- 
parken. Den tidligere hjemmeside www.skjoldunge-
landet.dk blev udviklet af forprojektet Skjoldungelandet 
og lukket i november 2015. 

• Facebooksiden Nationalpark Skjoldungernes Land. 

• Seks små film om Roskildes historie, der er tilgænge- 
lige på hjemmesiden. 

• App til Skjoldungestierne med kort og beskrivelser 
af 40 kilometer vandrestier, som krydser gennem 
dele af nationalparkens fineste natur og landskaber. 
Skjoldungestien er udviklet af forprojektet Skjoldunge- 
landet.

Der er stor interesse for levende formidling – her på Tadre Mølle.

19. Sct. Hans Hospitals Museum
Sct. Hans er Danmarks ældste psykiatriske hospital 
fra 1816. I kælderen kan besøgende opleve 
hospitalets museums udstilling om hospitalets 
historie og psykiatriske patienters kunst. Det er 
muligt at få omvisninger. Antal besøg i 2015: 2000.

21. Sankt Laurentii kirkeruin
Museum om middelalderkirker i en underjordisk 
kirkeruin. Sankt Laurentii Kirke blev opført i år 
1100 i frådsten (kildekalk) og revet ned i 1531. 
Kun tårnet står i dag som forhal til turistkontoret. 
Kirkens krypt er udgravet og åbent for besøgende. 
Skoletjeneste via ROMU. Antal besøg i 2015: 7000.

22. Slagterbutikken
Håndværksmuseum indrettet som en slagterbu-
tik fra 1920. Ligger i Roskilde i forbindelse med 
Håndværksmuseet og Lützhøfts Købmandsgård. 
Skoletjeneste via ROMU. Antal besøg i 2015: 2000.

20. Selsø Slot
Eventyrlig barokherregård fra 1576. Da den sidste 
adelige beboer døde i 1829, solgte man alt in-
ventaret, drejede nøglen om – og lod slottet stå 
gemt og glemt i 144 år, hvor det bl.a. blev brugt 
som kornmagasin. Slottet er i dag restaureret og 
kan besøges som herregårdsmuseum. På stedet 
har ligget en borg siden 1200-tallet. Antal besøg 
i 2015: 6000.

24. Vikingeskibsmuseet
Museum for oldtid, vikingetid og vikingeskibe. 
Udstiller de fem verdensberømte Skuldelevskibe, 
som blev fundet i 1962 og fortæller skibenes 
historier om krig, handel og rejser til fjerne lande. 
Marin-arkæologisk forskning og arbejdende 
værksteder på Museumsøen. Skoletjeneste. Antal 
besøg i 2015: 147.000.

23. Sonnerupgaard Gods
Sonnerupgaard omtales første gang i 1341. Efter 
en brand blev den nuværende hovedbygning 
opført i 1731. Voldstedet, hvor det gamle gods 
lå, kan besøges bag de nuværende bygninger. 
Hotel, festlokaler, kursuscenter og park. Antal 
besøg i 2015: 9000.

Besøgstal er afrundet til hele tusinde og indhentet hos hver institution. 
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Læring med alle sanser. Gershøjfiskerne formidler fjordens fiskeri for skoler og børnehaver.

Formidling og undervisning for 
børn og unge

Nationalparken har endnu ikke egne undervis-
ningstilbud eller -materialer til børn og unge. Der 
er dog allerede gode eksisterende muligheder for 
undervisning i området via de mange forskellige 
besøgssteders tilbud, skoletjenester og undervis-
ningsmaterialer. 

Lokalt er der en stor målgruppe af børn, unge og 
voksne, som kunne gøre brug af nationalparken i 
forbindelse med pædagogisk arbejde. I Lejre, Ros-
kilde og Frederikssunds kommuner er der i 2016 
i alt 133 børnehaver, vuggestuer og integrerede 
institutioner, 48 folke- og friskoler, 4 efterskoler 
og 4 gymnasier, som alle er potentielle brugere af 
tilbud fra nationalparken. Ud over disse tiltrækker 
området også lejrskoler fra andre dele af landet. 

Overnatning for lejrskoler
De skoler, som ønsker at tage på lejrskole i national- 
parken, har behov for overnatning i området. I og 
omkring nationalparken er der optalt 19 hytter, som 
udlejes til lejrskoler. Hytterne ejes af spejdergrup-
per, kommuner og private. Herudover tilbyder f.eks. 
Sagnlandet lejrskoleophold og Roskilde Vandrer-
hjem overnatning for lejrskoler. Lejrskoler kan også 
benytte sig af de eksisterende telt- og shelterplad-
ser i og omkring nationalparken (se kort 7 på side 
69 og kort 11 på side 99).

Forskning og uddannelse

Roskilde og Lejre-området har siden oplysningstiden 
været et af de mest intensivt udforskede landskaber i 
Danmark, især indenfor geologi, arkæologi og histo-
rie, men interessen dalede efter 1900. Med oprettel-
sen af Roskilde Universitet i 1972 vågnede en fornyet 
interesse for udforskningen af ikke mindst Roskilde 
Fjord, og området har været genstand for feltarbejde 
i forbindelse med både forskning og undervisning 
indenfor f.eks. geografi, biologi, teknisk-samfunds-
mæssig planlægning, historie, medievidenskab, 
oplevelsesøkonomi og turisme. 

Forskning med relevans for nationalparken
Dannelsen af Center for Natur- og Nationalpark-
forskning på Roskilde Universitet i 2009 har skabt 
mulighed for koordinering af den forskningsmæssige 
indsats omhandlende nationalparkens udvikling. 

Etableringen af Forsøgsanlæg Risø og den senere 
etablering af afdelinger under DCE – Nationalt Center 
for Miljø og Energi (Aarhus Universitet) og Danmarks 
Tekniske Universitet på Risø har bredt stedets forsk-
nings- og rådgivningsmæssige interesser ud til en række 
felter med stor relevans for nationalparkens udvikling. 
Også på en række museer og uddannelsesinstitutioner 
i området indgår forskning og undervisning af stor 
relevans for nationalparken, som det fremgår af tabel 8.

Forskningssamarbejder omkring nationalparken
I forbindelse med udfærdigelse af nationalpark-
planen har der været samarbejde med en række 
universiteter, bl.a. Roskilde Universitet (Center for 
Natur- og Nationalparkforskning), Københavns 
Universitet (Institut for Geovidenskab og Naturfor-
midling og Statens Naturhistoriske Museum) samt 
Syddansk Universitetscenter  (Institut for Idræt og 
Biomekanik).

 Kongehallerne ved Gl. Lejre blev udgravet i 2009. Den største var 61 meter lang.
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forsknings- eller uddannelses-
institution mv. emne og aktiviteter

Roskilde Universitet En lang række institutter, som arbejder med bl.a. miljø, samfund, rummelig planlægning, miljø-
biologi, geografi, natur og modeller, historie, kulturhistorie og identitet, oplevelsesøkonomi og 
turisme, information og kommunikation, projektudvikling. Særligt kan fremhæves Center for 
Natur- og Nationalparkforskning, TekSam og turismeføreruddannelsen. RUC Innovation bidra-
ger til forskellige regionale udviklinger og tiltag.

DCE - Nationalt Center for Miljø 
og Energi (Aarhus Universitet)

En del af DTU Risø Campus. Forskning, rådgivning og viden om natur, miljø og energi, herunder 
miljø- og naturforvaltning, klimaeffekter på land og vand, klimaøkonomi, jordbrug, natur og 
miljø samt marin økologi.

DTU Risø En del af DTU Risø Campus. Teknologisk innovation og udvikling, klima og energisystemer, 
vindenergi, bioenergi, solenergi, biomaterialer samt dyrkningsmetoder.

ROMU ROMU udgøres af en række museer i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner. ROMU under-
søger, indsamler og formidler kulturarven i de tre kommuner. ROMU er udpeget af Slots- og 
Kulturstyrelsen til at varetage tilsynet med de fredede fortidsminder i den centrale og vestlige 
del af Sjælland.

Vikingeskibsmuseet Vikingeskibsmuseet arbejder med maritim eksperimentalarkæologi, der indebærer rekonstruktion 
af arkæologiske skibsfund med det formål at udforske skibenes sejlegenskaber og funktion i 
fortiden. Museet udforsker de teknikker, metoder og konceptuelle forståelser, der ligger bag 
bygning og brug af et fortidigt fartøj. Vikingeskibsmuseet har det marinarkæologiske ansvar 
for alle kulturhistoriske perioder på dansk søterritorie øst for Storebælt. Museets forskning 
tager afsæt i ansvarsområdet og er særligt koncentreret om vikingetid samt skibe, søfart og 
bådebygningskultur.

Sagnlandet Lejre Eksperimentel arkæologi, der gennem udførelse af forsøg bidrager med nye forklaringer og 
tolkninger af de arkæologiske fund. F.eks. forsøg med oldtidens teknologi, forsøg med oldtidens 
livsvilkår og indgriben i naturen samt forsøg med kildematerialets tilblivelse.

Landbrugsskolen 
Sjælland

Landbrugsskolen er en del af Roskilde Tekniske Skole. Skolen er resultatet af en fusion af Lyngby 
og Høng landbrugsskoler i 2005 og ligger både i Roskilde og Høng. Udbyder alle grene af 
landbrugsuddannelsen.

Madkulturen Madkulturen i Roskilde er en selvejende institution under Miljø- og Fødevareministeriet, som 
samler alle aktører, der arbejder professionelt med mad og måltider. Undervisning, forskning og 
erhverv indenfor fødevarer og madkultur

Erhvervsakademi Sjælland Udbyder videregående uddannelser og efteruddannelser samt erhvervssamarbejder og udvik-
lingsprojekter indenfor markedsføring, IT og det fødevaretekniske område.

Tabel 8: Eksempler på forsknings- og uddannelsesinstitutioner mv. i og omkring nationalparken

opmærkSomHedSpunkter for formidling, underviSning og forSkning

Koordinering af formidling og tilbud i nationalparken
Nationalparken rummer mange stærke besøgssteder, foreninger og frivillige, som arbejder med 
formidling i området. En opgave for nationalparken er at samle de mange aktører omkring en fælles 
identitet som andelshavere i nationalparken. Hvor det er relevant, inddrages også lodsejerrepræsen-
tanter i dette arbejde.

Få naturvejledere
For øjeblikket er der kun én deltids- og to fuldtidsansatte naturvejledere samt én fuldtidsansat fri-
luftsvejleder, som arbejder professionelt med naturformidling indenfor nationalparkens 170 kvadratki-
lometer store område. Til gengæld er der mange kompetente frivillige formidlere. Naturvejledningen 
og -formidlingen i nationalparken bør styrkes.

Undervisningspakker og tilbud til skoler mv.
Der findes i dag ikke specifikke undervisningstilbud om nationalparken for skoler. En opgave er at 
udvikle relevante og spændende materialer og tilbud til både de lokale skoler, lejrskoler, børnefamilier, 
spejdere, unge mennesker, lokale, turister mv.

Forskning
Der vil løbende være behov for forskning i emner som f.eks. natur, kulturhistorie, friluftsliv og turisme 
samt at følge og evaluere nationalparkens mange indsatser. 

Fortidens skatte fortæller hver sin håndgribelige historie.
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Nærheden til hovedstaden gør Nationalpark Skjoldungernes Land let tilgængelig for mere end 
to millioner borgere. Nationalparkens befolkning er kendetegnet ved at være ressourcestærk 
og aktivt deltagende i både det rige foreningsliv, som foregår i kommunerne, og de mere lokale 
fællesskaber og aktiviteter. Erhvervslivet har oplevet vækst i de seneste år, og der er mange 
iværksættere i området. Hovedparten af landarealet anvendes til land- og skovbrug, men det 
er andre brancher, der især præger erhvervsprofilen i forhold til antal beskæftigede. Turismen i 
området vurderes at have et stort udviklingspotentiale.

Lokalsamfund, erhverv 
og turisme

Lokalsamfund

Befolkningen i nationalparken
I selve Nationalpark Skjoldungernes Land bor ca. 
9.800 borgere (2015). Der er stor forskel på befolk-
ningstætheden i nationalparken, idet området både 
omfatter en større by, mindre landsbyer og store 
åbne landskaber (se kort 9 på side 86). Omkring 
3/4 af nationalparkens befolkning bor i Roskilde by, 
hvis areal dækker mindre end 2 procent af national-
parkens samlede landareal. Den sidste fjerdedel 
bor i landsbyer eller spredt bebyggelse i det åbne 
land i nationalparken. Det betyder, at der er en 
befolkningstæthed på ca. 3.300 borgere pr. kvadrat-
kilometer 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 nationalparken oplevet en positiv 
udvikling i befolkningstallene. En undersøgelse fore-
taget i Lejre og Frederikssund kommuner peger på, 
at interessen for området kan hænge sammen med, 
at nærheden til attraktive natur- og udeområder 
med muligheder for friluftsliv er en væsentlig faktor 
for valg af bopæl.

Store potentielle brugergrupper

Nationalparken kan i særlig grad betragtes 
som et lokalt rekreativt område for natio-
nalparkens borgere og resten af befolk-
ningen i de tre kommuner: Lejre (27.000 
indbyggere), Roskilde (85.000 indbyggere) 
og Frederikssund (44.500 indbyggere).

Helt tæt ved nationalparken ligger en 
række byer, hvor der tilsammen bor 
næsten halvdelen af de tre kommuners 
indbyggere. De er alle potentielle brugere 
med let adgang til nationalparken.

Desuden betyder nærheden til København, 
at nationalparken er tilgængelig for mere 
end 2 millioner mennesker indenfor en 
kørselstid på under 1 time.

nationalparkens 
borgere

borgere i byer tæt ved 
nationalparken

Ca. 9.800 Ca. 74.000

borgere i de 
tre kommuner

borgere inden for 
1 times kørsel

Ca. 156.000 Ca. 2.000.000

Landsbyen Kattinge repræsenterer både 
et lokalsamfund og et af de vigtigste 
erhverv i nationalparken: landbruget.
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Bosætning efter behov og livsfaser
Aldersfordelingen i selve nationalparken er ikke 
bemærkelsesværdig i forhold til tallene på lands-
plan, udover en lidt større gruppe af borgere i 
alderen 50+. 

Til gengæld afviger husstandsfordelingen i natio-
nalparken fra landsgennemsnittet, idet næsten 
60 procent af borgerne bor i husstand med deres 
ægtefælle eller samlever, hvilket på landsplan kun 
er gældende for 47 procent. Antallet af personer, 

Børnefamilierne i nationalparken har tendens til at vælge bopæl i landsbyerne og det åbne landskab, hvilket kan have sammenhæng med de 
muligheder, som områderne rummer.

Lokalsamfund og tilhørsforhold

Kort 9: Nationalparken rummer forskellige geografisk bestemte 
fællesskaber om landsbyer, sogne, kommuner og nu også natio-
nalparken.

Figur 19: Husstandsfordelingen i nationalparken er mere traditionel 
end i Danmark som helhed. Kilde: Danmarks Statistik (2016). 
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Nationalparken
Danmark

De unge uddannelsessøgende og de ældre i nationalparken vælger i 
højere grad bopæl i Roskilde, hvor mulighederne i forhold til kulturliv, 
transportmuligheder og servicetilbud er flere.

som bor alene, er tilsvarende lavere (26 procent) set 
i forhold til landsgennemsnittet (44 procent). Tal-
lene viser dermed et mere traditionelt eller klassisk 
familiemønster i nationalparken end på landsplan 
(se figur 19).
 
Nationalparkens borgere i alderen 0-19 år og 40-49 
år er i relativt stort omfang bosat i landsbyer eller 
spredt bebyggelse i det åbne land, mens der er 
relativt flere i alderen 20-30 år og 50+ år, som er 
bosat i Roskilde. Bosætningsmønsteret kan muligvis 
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forklares ud fra borgernes livsfaser og servicebehov, 
men kan også have sammenhæng med forskelle i 
indkomst og dermed eksempelvis muligheden for 
boligkøb og rådighed over egen bil. 

Ressourcestærke borgere
Borgerne i nationalparkens tre kommuner kan 
ifølge kommunale opgørelser siges at være res-
sourcestærke, både i forhold til generelt at have et 
højt uddannelsesniveau og en høj gennemsnit-
lig indkomst. Indenfor nationalparkens grænser 
er andelen af arbejdsdygtige borgere, som er i 
beskæftigelse, også lidt højere (77 procent) end det 
nationale gennemsnit (72 procent). 

Indkomstfordelingen blandt borgerne bosat 
inden for nationalparkens grænser korresponderer 
generelt med landsgennemsnittet, men gruppen 
af høj-indkomster er dog procentmæssigt højere 
i nationalparken (6 procent) end på landsplan (<4 
procent).

Aktive borgere
Der er et rigt foreningsliv og et mylder af forskellige 
interessefællesskaber både i og omkring national-
parken. Det bidrager til at gøre lokalsamfundet 
attraktivt. I de tre kommuner findes i alt ca. 1020 
registrerede foreninger fordelt med 450 i Frederiks-
sund, 100 i Lejre og 470 i Roskilde (2016). Der kan 
identificeres en stor gruppe af foreninger, som 
beskæftiger sig med nationalparkrelevante emner, 
heriblandt friluftsliv, natur, sport og idræt samt fæl-
lesskaber omkring kunst og kulturhistorie. Mange 
yder en særdeles værdifuld formidlingsindsats.

Et gennemgående træk for borgerne i de tre 
kommuner er ønsket om at have indflydelse og 
bidrage frivilligt i lokalsamfundet samt at deltage i 
lokale arrangementer. Hele 35 procent af borgerne 
i Lejre Kommune deltager i frivilligt arbejde, og det 
samme gælder for 33 procent i Roskilde Kommune, 
hvilket er blandt de absolut højeste andele på Sjæl-
land. 

Erhverv

Erhvervsstrukturen og arbejdsmarkedet generelt
Efter flere år med national økonomisk krise viser 
rapporter, at antallet af arbejdspladser i nationalpar-
kens tre kommuner har ligget på et stabilt niveau i 
2014 og 2015. I visse perioder har der tilmed været 
en vis vækst i antallet af både private og offentlige 
arbejdspladser. De viser også, at der findes et stærkt 
iværksættermiljø i og omkring nationalparken, hvor 
flere mindre virksomheder bliver etableret årligt, og 
deres overlevelsesrate er over landsgennemsnittet. 

Inden for nationalparkens afgrænsning er der aktuelt 
ca. 6.900 arbejdspladser. Med 5.100 af nationalparkens 
borgere i aktuel beskæftigelse betyder det, at der er 
ca. 1.800 flere arbejdspladser end lokale arbejdstagere. 
Tal fra Danmarks Statistik indikerer, at godt halvde-
len af de borgere, som er bosat i nationalparken, er 
beskæftigede i en af nationalparkens tre kommu-
ner. Ifølge undersøgelser fra både Lejre Kommune 
og Region Sjælland er området præget af pendling, 
men det er ikke muligt med de foreliggende opgø-
relser at angive, hvor mange der pendler ind og ud 
af selve nationalparkområdet.
Forundersøgelsen inden oprettelsen af National-
park Skjoldungernes Land viste, at nationalparken 
vil kunne skabe synlige resultater for den lokaløko-
nomiske udvikling – både i forhold til omsætning 
og antallet af arbejdspladser.

Arealanvendelse og branchefordeling
Land- og skovbrugserhvervene er de mest synlige i 
landskabet og dækker 80 procent af nationalparkens 
landareal. I forhold til antallet af arbejdspladser er det 
dog brancher som engros- og detailhandel, sund-
hedsvæsnet og uddannelse, der især sætter præg på 
erhvervsstrukturen. Herudover findes en del arbejds-
pladser inden for turisme og oplevelser, f.eks. inden 
for overnatning, restaurationsvirksomheder samt 
kulturformidlingssteder, forlystelser og sport.

Ejendomsstruktur
Der er i alt 443 ejendomme i nationalparken med 
mindst 1 hektar jord (se figur 20 og 21). De dækker 
i alt 9.790 hektar, der fordeler sig med 80 procent i 
privat eje og 20 procent i offentlig eje (se kort 10 på 
side 90). Langt det meste af dette areal er land-
brugs- eller fredskovspligtigt.

80 procent af nationalparkens landareal anvendes i dag til land- og 
skovbrug, og disse erhverv genererer en betydelig lokaløkonomisk 
omsætning. Det er dog kun ca. 1 procent af antallet af arbejdsplad-
ser i nationalparken, der er i direkte tilknytning til disse erhverv. 

Arrangementer og traditioner er med til at skabe lokale fællesskaber. Her ses Skt. Hans afholdt i Lejre.

Figur 20 og 21: Hovedparten af ejendommene i nationalparken er 
mindre ejendomme, idet 2/3 har under 10 hektar jord. Arealmæssigt 
dominerer de store ejendomme dog klart, og omkring halvdelen af 
arealet ejes af de 20 ejendomme, der har mere end 100 hektar jord. 
De offentlige ejendomme udgøres primært af skovejendomme.

Arealklasser

Antal ejendomme i nationalparken
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Landbrug – især planteavl
Jordbunden i nationalparken er generelt leret og 
sandet morænejord af høj bonitet, og er meget 
velegnet til landbrugsdrift. Det samlede landbrugs-
areal er 5.500 hektar svarende til 51 procent af 
landarealet og 32 procent af hele nationalparken. 
Heraf bliver 90 procent dyrket konventionelt og 10 
procent økologisk. 75 procent af landbrugsarealet 
er i omdrift, dvs. indgår i sædskiftet og bliver dyrket 
med ét-årige afgrøder (2015). De resterende 25 
procent er især forskellige former for permanente 
græsarealer. 
Der er i alt 180 landbrug, som dyrker jorden i 
nationalparken (2015). Heraf har omkring halvdelen 
adresse indenfor nationalparkens afgrænsning. Op-
gørelser viser, at hovedparten af landbrugene med 
adresse i selve nationalparken er planteavlsbedrifter. 
Desuden er det karakteristisk for denne gruppe, at 
mere end to tredjedele er små landbrug med et 
areal på mindre end 25 hektar, og at de økologiske 
landbrug udgør knap 20 procent (se tabel 9).

Det samlede antal dyreenheder (DE) i nationalpar-
ken er 738, fordelt på 76 besætninger (2015). Langt 
hovedparten er besætninger med mindre end 5 DE, 
der ikke medregnes som egentlige husdyrbedrifter. 
Fire husdyrbesætninger er på mere end 50 DE: én 
kvægbesætning, én minkfarm og to svinebesætnin-
ger. Det bemærkes, at der kan være flere husdyrbe-
sætninger til samme landbrugsbedrift.

lejreS økologiSke profil

I 2011 besluttede Lejre Kommune at 
iværksætte projektet Lejre Kommune – Den 
Økologiske Kommune. I projektet under-
søges det, hvorvidt økologisk jordbrug og 
den økologiske tankegang kan fungere 
som afsæt for en bæredygtig udvikling af 
lokalsamfundet, herunder det lokale land-
brug. Økologisk Landsforening, Landbrug 
& Fødevarer og den lokale landboforening 
Gefion står for rådgivning af landmændene 
og inspirerer til, hvordan jorden kan drives 
økologisk.

Et andet resultat af projektet er oprettelsen 
af Lejre Økologiske Fødevarefællesskab, hvor 
borgerne kan købe lokalt producerede øko-
logiske varer. Der er oprettet et tilsvarende 
fødevarefællesskab i Roskilde. 

landbrug i nationalparken < 25 hektar 25-50 hektar 50-250 hektar >250 hektar i alt

Husdyrbedrifter* 8 (3) 3 (2) 1 (0) 3 (0) 15 (5)

Planteavlsbedrifter 57 (4) 12 (6) 6 (0) 2 (1) 77 (11)

I alt 65 (7) 15 (8) 7 (0) 5 (1) 92 (16)

Tabel 9: Typer af landbrugsbedrifter i nationalparken

De fire mest udbredte afgrøder i nationalparken er vinterhvede, vårbyg, vinterraps og vinterrug.

* Defineres som bedrifter, der i Det Centrale Husdyrregister har anmeldt et antal husdyr svarende til mindst 5 dyreenheder. I parentes er angivet 
antallet af økologiske landbrug.

Størrelser og ejerforhold på ejendomme

Kort 10: Ejendomme i nationalparken over 1 hektar fordelt til arealklasser. Blå 
nuancer angiver de private ejendomme, mens gule nuancer angiver de offentlige 
ejendomme.
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Skovbrug drives af både private og staten
Det samlede skovareal er på 3.050 hektar svarende 
til 28 procent af nationalparkens landareal. Det er 
dobbelt så højt som landsgennemsnittet. Om-
kring 60 procent af skovarealet er i privat eje, og er 
helt overvejende ejet af godserne og andre store 
private ejendomme i nationalparken. Det omfatter 
bl.a. Østskov, Vesterskov og Storskov på Bognæs, 
Lindholm Skovene, Ledreborg Skovene, Åstrup Sko-
vene og Taderød Skov. De resterende 40 procent 
(Boserup Skov og Bidstrup Skovene) er ejet af staten 
og administreres af Naturstyrelsen. 

Skovene er generelt frodige og velegnede til produktion 
af træ i høj kvalitet og kvantitet, og langt hovedparten 
af skovarealet er i drift. Bøg er hovedtræarten, men også 
andre løvtræarter som eg og ahorn har stor betydning. 
Særligt i Bidstrup Skovene findes en relativ høj andel 
med nåletræer (ca. 20 procent), hvor ikke mindst 
douglasgranen opnår store dimensioner og høj 
kvalitet. 

Skovbrugets indtjening er helt overvejende knyttet til 
produktion af gavntræ, energitræ, juletræer og pynte-
grønt samt udlejning af jagt. Dertil kommer forskellige 
biindtægter fra f.eks. udleje af bygninger og forpagt-
ningsaftaler. 

Jagt
Jagt har både en stor økonomisk og friluftsmæssig 
betydning i nationalparken. Samtidig er mange 
jægere aktive naturforvaltere, der bidrager til at for-
bedre forholdene for dyr og planter. På en ganske 
stor del af ejendommene over 5 ha udlejes jagt til 
konsortier eller enkeltpersoner. De fleste jægere er 

naturnær Skovdrift

Siden 2005 har Naturstyrelsen drevet alle 
statsskove ved en såkaldt naturnær skov-
drift, der skal skabe en balance mellem 
træproduktion og hensyn til biologiske og 
rekreative værdier. Ved naturnær drift tages 
større hensyn til dyr og planter, og skovene 
formodes at være mere stabile overfor 
storme og sygdomme end traditionelt 
drevne skove. 

Ved den naturnære driftsform tilstræbes at 
anvende danske træarter og skovens egne 
processer som f.eks. naturlig foryngelse i 
stedet for plantning. Der lægges vægt på 
at opnå aldersvarierede skove, herunder at 
efterlade gamle træer til naturlig aldring og 
død. 

For alle Naturstyrelsens skovarealer er det 
fastlagt, hvilken såkaldt skovudviklingstype, 
der er det langsigtede mål for de enkelte 
arealer. I Bidstrup Skovene og Boserup Skov 
er pejlemærkerne især skovudviklingstyper, 
der er domineret af bøg (se figur 22).

Figur 22: I Bidstrup Skovene er pejlemærket primært en bøge-skovtype med indblanding af eg, ask, ahorn, fuglekirsebær og lidt nåletræ. 
Kilde: Nielsen, A. B. (2016).

afhængige af at leje et jagtareal, og der er generelt 
et lukrativt marked for jagtudlejning i området. 
Gode jagtmuligheder vurderes også at have stor 
betydning for en ejendoms salgsværdi.
På Ledreborg Gods, Selsø-Lindholm Gods og 
Bognæs er der professionelle jagtvæsener, hvor 
herregårdsskytter står for at tilrettelægge og afvikle 
jagter, udsætte vildt og gennemføre vildtpleje i ter-
rænet, herunder regulere vildtbestande. 

Fiskeri
Erhvervsfiskeriet i Roskilde Fjord – særligt ålefi-
skeriet – havde tidligere stor betydning, men er 
næsten ophørt i dag. I 1930 var der således 190 
erhvervsfiskere, mens der i dag kun er to og et 
mindre antal bierhvervsfiskere tilbage. Fjordfiskeriet 
er i vid udstrækning overgået til de flere hundrede 
fritidsfiskere, som ikke må sælge deres fangst. Ålen 
er stadig den vigtigste art, men der fanges også 
f.eks. havørreder, sild, makrel, pighvar og fjordrejer. 

Roskilde Fjord er også et yndet sted for lystfiskere. 
Fjorden er især kendt for sit gode kystfiskeri efter 
havørreder med topsæson om foråret og efteråret. 
Ifølge Fødevareministeriets opgørelser fra 2010 
har lystfiskeri stor samfundsøkonomisk betydning 
i Danmark, idet en dansk lystfisker har et årligt for-
brug til sin fritidsinteresse på ca. 4000 kr. i gennem-
snit. Danske og udenlandske lystfiskeres samlede 
forbrug er opgjort til i alt 2,85 mia. kr., hvoraf 1,31 
mia. kr. betegnes som forbrug, der påvirker produk-
tion og beskæftigelse i virksomheder i Danmark. 

En Task force om lystfiskerturisme ledet af Natur-
Erhvervstyrelsen har vurderet, at kystfiskeriet på 
Sjælland, herunder Roskilde Fjord, har et stort po-
tentiale for at tiltrække flere lystfiskere. Samarbejds-
projektet Fishing Zealand arbejder på at udvikle 
bæredygtig lystfiskerturisme og forbedre fiskemu-
lighederne i bl.a. Lejre og Roskilde kommuner. 

Erhvervsfiskeriet i Roskilde Fjord er næsten ophørt og er i stort omfang overgået til lyst- og fritidsfiskere.



94 95Status – Lokalsamfund, erhverv og turismeHvad vil vi?

Hvad er en turiSt?

En turist kan defineres som et menneske, 
der for sin fornøjelses skyld besøger et sted, 
som ligger udenfor hans/hendes daglige 
miljø. Turisten kan opholde sig på stedet i 
alt fra én dag til op til et år og bo på hotel, i 
sommerhus, båd, telt, hos venner osv. 
For at skabe overblik over turismens volumen 
og udvikling bruger turisterhvervet følgen-
de begreber:

• Overnatningstal: Overnatningssteder af en 
vis størrelse indberetter hver måned antallet 
af overnatninger til Danmarks Statistik.

• Total turismevolumen: I samarbejde med 
Center for Regional- og Turismeforskning 
udgiver VisitDenmark med års mellemrum  
rapporten Turismens Økonomiske Betydning 
i Danmark, som estimerer det totale antal af 
både overnatninger og endagsturister på 
kommunalt plan.

Turisme

Turismen i området
Nationalparken huser en lang række besøgssteder, 
som sammen med områdets byer, landskaber, 
fjorden, de store skove og de mange kulturhistori-
ske områder er centrale attraktioner og „reasons to 
go“ for både endags- og flerdagsturister (se kort 8 
på side 75). Særligt vigtige attraktioner er Roskilde 
Domkirke, som i 1995 blev optaget på UNESCO´s 
verdensarvsliste, Vikingeskibsmuseet med 1000 år 
gamle skibe og sejlads på fjorden, samt Sagnlandet 
Lejre med levendegjort historie og afprøvende 
arkæologi. Visitorganisationer og turistforeninger i 
Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner udvikler 
allerede turismen i området og indsamler viden om 
denne.

Turismen i tal
I 2015 var der i alt ca. 364.000 overnatninger i Lejre, 
Roskilde og Frederikssund kommuner (se tabel 10). 
Knap halvdelen af overnatningerne var i Roskilde 
Kommune, 37 procent i Frederikssund Kommune og 
16 procent i Lejre Kommune. I hele Danmark blev 
der i 2015 registreret 49,1 mio. overnatninger. Heraf 
udgør nationalparkens tre kommuner tilsammen 0,7 
procent. På nationalt plan er der altså tale om relativt 
små turismekommuner, målt i antal overnatninger.
 
Turismen i Roskilde, Lejre og Frederikssund kom-
muner står for en omsætning på i alt 2,3 milliarder 
kroner og bidrager til omkring 3.000 årsværk (se tabel 
11). Disse job fordeler sig på brancher som overnat-
ningssteder, restauranter og cafeer, transport, kultur, 
forlystelser, sport, handel, udlejning mv. Til sammen-
ligning står turismen i Danmark for en omsætning 
på 91,9 mia. kr. og medvirker til at skabe ca. 111.500 
årsværk. Turismeområdet beskæftiger generelt en 

frederikssund roskilde lejre de tre kommuner

I alt 135.974 (37 %) 170.353 (47 %) 57.278 (16 %) 363.605 (100 %)

Danske 104.036 122.778 41.233 268.047 (74 % )

Udenlandske 31.938 47.576 16.045 95.559 (26 %)

Tabel 10: Overnatninger foretaget af danske og udenlandske turister i 2015

Tabellen viser overnatninger foretaget på: Hoteller, feriecentre, feriehuse udlejet via bureau, vandrerhjem, campingpladser og lystbådehavne. 
Kilde: Danmarks Statistik (2016).

frederikssund roskilde lejre de tre kommuner

Turismeskabt 
omsætning

662 mio. kr. 1.447 mio. kr. 223 mio. kr. 2.332 mio. kr.
= 3000 årsværk

Heraf på 

Kommercielle 
overnatningsformer*

131 mio. kr. 688 mio. kr. 52 mio. kr. 871 mio. kr. 
(37 %)

Ikke-kommercielle 
overnatningsformer**

531 mio. kr. 759 mio. kr. 171 mio. kr. 1.461 mio. kr. 
(63 %)

Tabel 11: Turismeskabt omsætning fordelt på type i 2015

*Hotel, feriecenter, camping, vandrerhjem, sommerhus udlejet via bureau, lystbådehavne, festival, bondegårde, krydstogt.
** Eget eller lånt sommerhus, besøg, endagsturisme.
Kilde: VisitDenmark (2016a). 

stor del af den ufaglærte arbejdskraft i et område. 
Samlet set skabes 37 procent af turismeomsæt-
ningen i de tre kommuner via de kommercielle 
overnatningsformer, f.eks. hoteller og vandrerhjem. 
De resterende 63 procent skabes via de øvrige ikke-
kommercielle turismeformer, dvs. mindre overnat-
ningssteder, endagsturisme, besøg hos familie og 
venner samt brug af eget eller lånt sommerhus (se 
tabel 11).

Turistprofil
Området bliver primært besøgt af danske turister. 
74 procent af samtlige overnatninger i national-
parkens tre kommuner blev således foretaget af 
danske gæster i 2015, mens kun 26 procent blev 
foretaget af udenlandske gæster (se tabel 10). De 

Tabel 12: Overnatninger foretaget af danske og udenlandske turister i 2015

fra frederikssund lejre roskilde

Danmark 104.036 41.233 122.778

Holland 3.710 2.758 4.107

Norge 3.118 1.081 3.676

Storbritannien 730 48 4.312

Sverige 2.167 979 8.164

Tyskland 16.283 6.833 8.998

Øvrige lande 5.930 4.346 18.319

I alt 135.974 57.278 170.353

Tabellen viser overnatninger foretaget på: Hoteller, feriecentre, feriehuse udlejet via bureau, vandrerhjem, campingpladser og lystbådehavne. 
Kilde: Danmarks Statistik (2016).

udenlandske turister kommer først og fremmest 
fra landene omkring os (se tabel 12). Tyske turister 
udgør den største gruppe, og herefter følger turister 
fra Sverige, Norge, Holland og Storbritannien. Det 
kan bemærkes, at Roskilde Kommune har en relativ 
stor gruppe af besøgende fra andre destinationer 
end de nærmeste nabolande. 

De fleste turister kommer til området i sommerhalv-
året. De tre sommermåneder juni, juli og august er 
dansk turismes højsæson. Placeringen af tyskernes 
sommerferie varierer fra år til år, og derfor er tyskerne 
nogle år massivt til stede i juli og i andre år i august. 

Særligt Roskilde by tiltrækker storbyturister fra 
København, men størstedelen af turisterne i natio-
nalparkens tre kommuner er kyst- og naturturister, 

På tur med hestevogn i Sagnlandet; et af de mange turisttilbud til 
børnefamilier.
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en turistgruppe som er veldefineret, og som det er 
interessant for nationalparken at være opmærksom 
på. Generelt værdsætter kyst- og naturturister, at 
Danmark er et let tilgængeligt rejsemål, samt at 
de på deres ferie altid er tæt på både kyst, natur 
og oplevelser. De har en gennemsnitlig rejsegrup-
pestørrelse på to til fire personer, ankommer typisk 
i bil og opholder sig i gennemsnit 5,4 døgn på et 
overnatningssted. Kyst- og naturturister søger både 
afslapning og naturoplevelser. De foretager i gen-
nemsnit 10 forskellige oplevelsesaktiviteter på deres 
ferie og har et døgnforbrug på rundt regnet 500 
kroner til overnatning, mad og oplevelser. Kyst- og 
naturturisterne anvender internettet aktivt til infor-
mationssøgning før og under ferieopholdet.

Forskel på turismen i Lejre, Roskilde og 
Frederikssund kommuner
Både overnatningstal og turismeomsætning viser, 
at der er stor forskel på turismen i nationalparkens 
tre kommuner (se tabel 10 og 11). Figur 23 viser 
turismeforbruget i alle danske kommuner og giver 
samtidig et billede af, hvor mange turister der 
benytter et område. Som det kan ses af kortet, har 
Roskilde Kommune et relativt højt turismeforbrug, 
Lejre kommune har et lavt turismeforbrug, mens 
Frederikssund Kommune ligger lige i midten.

Her følger en kort karakteristik af turismen i natio-
nalparkens tre kommuner:

• Roskilde Kommune har mange turister og en stor 

turismeskabt omsætning. Det skyldes både gode 
kommercielle og ikke-kommercielle overnatnings-
muligheder, den årlige Roskilde Festival og at byen 
er lettilgængelig via både offentlig og privat trans-
port. Byens mange seværdigheder tiltrækker en del 
endagsturister, bl.a. storbyturister fra København. 
Vikingeskibsmuseets besøgstal giver et billede af, at 
Roskilde by tiltrækker relativt mange udenlandske 
turister – ud af 147.000 gæster i 2015 var 65 procent 
således fra udlandet og 35 procent fra Danmark.
 
• Lejre Kommune, hvor en stor del af nationalpar-
kens landareal ligger, har et relativt begrænset antal 
turister og dermed en lille turismeskabt omsætning, 
som primært skabes via de ikke-kommercielle 
overnatningsformer. Besøgstal fra Lejre Kommunes 
største attraktion, Sagnlandet Lejre, giver et billede 
af, at området hovedsageligt tiltrækker danske 
gæster – ud af 58.000 gæster i 2015 var 7 procent 
således fra udlandet og 93 procent fra Danmark.

• Frederikssund Kommune lægger sig midt imellem, 
hvilket kan skyldes kommunens mange feriehuse 
og længere kyststrækninger samt en direkte S-
togslinje fra København. Her er også en række fine 
besøgssteder og arrangementer, som tiltrækker 
turister, f.eks. Frederikssund Vikingespil. Turismeom-
sætningen i Frederikssund Kommune er primært 
genereret via de ikke-kommercielle overnatnings-
former. 

Turister på det hemmelighedsfulde Selsø Slot i den nordlige del af nationalparken. 

Rebslager fra Vikingeskibsmuseet viser og forklare om tovværk slået af lindebast.

Figur 23: Turismeforbrug i kommunerne. Kilde: VisitDenmark (2016a).
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Hoteller

Vandrerhjem

Bed & Breakfast 

Campingpladser

Shelter- og teltpladser
Hvad vil vi?

Overnatningssteder i og omkring nationalparken
De forskellige overnatningsmuligheder for turister, 
der skal besøge nationalparken, omfatter 16 hotel-
ler, 1 vandrerhjem, 4 campingpladser og 29 Bed & 
Breakfast (et udvalg er vist på kort 11). Den vigtigste 
overnatningskapacitet i og omkring nationalparken 
udgøres af feriehuse, som især findes nord og nord-
vest for nationalparken (se figur 24). 

Figur 24: Antal sommerhuse pr. kvadratkilometer fordelt på kommuner (2015). Kilde: Danmarks Statistik (2015).

Overnatningsmuligheder

Kort 11: Kort over hoteller, vandrehjem, Bed & Breakfast, cam-
pingpladser, shelters og telt-pladser i og omkring nationalparken. 
Sommerhuse er ikke medtaget.På guidet tur i Bidstrup Skovene.
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opmærkSomHedSpunkter for lokalSamfund, erHverv og turiSme

Medejerskab og fælles identitet
Nationalparkens borgere er generelt ressourcestærke og aktive i lokalsamfundene, hvilket kan blive 
et stort aktiv for nationalparken. Der bør være opmærksomhed på, hvordan lokalbefolkningen får 
mulighed for at tage medejerskab i forhold til nationalparken, samt hvordan der kan skabes en fælles 
identitet omkring nationalparken.

Fællesskaber på tværs af skel
Der findes et større antal aktører i lokalsamfundet, som har interesser knyttet til deres specifikke rolle 
i området. Der er et stort potentiale i at skabe fælles drøftelser mellem repræsentanter fra de mange 
interesser for så vidt muligt at finde fælles løsninger på forskellige udfordringer.

Bæredygtig udvikling for jordbrug og andre erhverv
Nationalparken kan være med til at understøtte en bæredygtig udvikling (se definition på side 2) i er-
hvervslivet. Det bliver en opgave, hvordan arealanvendelsen kan opretholdes og udvikles på en måde, 
der både respekterer beskyttelsesinteresser og er økonomisk rentabel for lodsejerne.

Fremme af lokale varer og services
Der er mulighed for, at nationalparken som brand kan blive en lokaløkonomisk gevinst. Der vil være 
behov for at udarbejde et koncept med retningslinjer for salg og markedsføring, således at brugen af 
nationalparkens brand understøtter målsætninger for nationalparken.

Udvikling af turismen i nationalparken
Målt i omsætning og overnatninger er nationalparkens tre kommuner nogle af de mindre turismede-
stinationer i Danmark, og der er derfor gode muligheder for videreudvikling af turismen. Det kræver 
overvejelser om, hvordan nationalparken kan bidrage konstruktivt til en bæredygtig turismeudvikling.

Identitet som udflugtsmål
Nationalparkens beliggenhed skaber især et marked for endagsturister, og der er derfor behov for at 
få defineret nationalparken som et spændende udflugtsmål for både kultur- og naturinteresserede 
endagsturister. 

Synliggørelse af nationalparken
Nationalparken er endnu ikke særlig synlig for turister, og der ligger derfor en opgave i at synliggøre 
nationalparken som udflugtsmål.
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Rammer og forudsætninger I forhåbning om en senere udpegning som natio-
nalpark gennemførte kommunerne og den ned-
satte styregruppe med støtte fra Arbejdsmarkedet 
Feriefond et stort flerårigt program kaldet Skjoldun-
gelandet. Det demonstrerede, hvad en nationalpark 
ville kunne byde på, og det fastholdt den brede 
interesse for nationalparksagen.

En udløber og konklusion på dette arbejde blev 
indsendelse af et fornyet nationalparkforslag til mi-
nisteren, Fra Skjoldungeland til Nationalpark, i januar 
2012. Frederikssund Kommune tilkendegav ligeledes 
i januar 2012 sin støtte til forslaget og foreslog en 
udvidelse med områder omkring Selsø. 

I december 2012 besluttede forligskredsen bag na-
tionalparkloven at give deres opbakning til, at mini-
steren igangsatte en oprettelsesproces i forventning 
om et positivt udfald. I 2013 arbejdede styregruppen 
intenst med sagen. På grund af lodsejerbekymringer 
blev styregruppen udvidet og processen forlænget 
for at sikre bred og klar opbakning. I februar 2014 
indsendte styregruppen Forslag til Nationalpark 
Skjoldungernes Land. 

Med afsæt heri udarbejdede Miljøministeren sit forslag 
til bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes 
Land. Forslaget til bekendtgørelse indeholdt formål, 
målsætninger, afgrænsning mv., og var i offentlig 
høring fra den 20. august-31. december 2014. 

Efter 12 års forberedelse og dialog blev Nationalpark 
Skjoldungernes Land vedtaget i februar 2015 som 
Danmarks fjerde og Sjællands første nationalpark.

Nationalpark Skjoldungernes Land – formål og 
målsætninger
I bekendtgørelsen for Nationalpark Skjoldungernes 
Land fastlægges de mere specifikke rammer for 
at forvalte nationalparken. Det fremgår således af 
bekendtgørelsen, at formålet med at oprette natio-
nalparken er: 

• at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mang-
foldighed, kontinuitet og dynamik, især for den 
nationalt betydningsfulde fjord- og skovnatur, og 
sammenhængen mellem naturtyperne,

• at bevare og styrke de landskabelige og geologiske 
værdier i det unikke fjord- og herregårdslandskab.

Nationalparker i Danmark 
I Danmark tog tankerne om nationalparker for alvor 
fart i 1999 med OECD’s evaluering af Danmarks ind-
sats på natur- og miljøområdet. OECD anbefalede 
således at undersøge, om det ville være muligt at 
etablere nationalparker som led i gennemførelsen 
af en national strategi for biodiversitet. 

Som følge af OECD’s anbefalinger nedsatte den 
daværende regering det såkaldte Wilhjelm-udvalg i 
år 2000. Udvalget fik til opgave at komme med an-
befalinger til regeringens handleplan for biologisk 
mangfoldighed og naturbeskyttelse. Udvalget an-
befalede i sin hvidbog En rig natur i et rigt samfund, 
at den danske naturs mangfoldighed skulle styrkes 
gennem udlægning af større, sammenhængende 
naturområder af national betydning. 

Dette var medvirkende til, at regeringen i 2003 
igangsatte en proces for at afklare, hvordan idéen 
om nationalparker i Danmark kunne føres ud i livet. I 
mere end to år arbejdede ti lokale styregrupper med 
at beskrive, hvordan en nationalpark kunne udfoldes 
i deres område og hvordan de lovgivningsmæssige 
forudsætninger skulle være. På baggrund af deres 
såkaldte slutrapporter besluttede regeringen at frem-
lægge sit forslag til lov om nationalparker. Den blev 
vedtaget den 6. juni 2007 og indeholder bestemmelser 
om oprettelse og drift af nationalparker,  herunder 
om udarbejdelse af nationalparkplaner.

Formålet med en nationalpark 
Formålet med en nationalpark i Danmark er at 
beskytte og styrke områdets natur, landskaber og 
kulturhistoriske værdier. Samtidig skal en natio-
nalpark give danskere og andre besøgende bedre 
muligheder for at opleve, bruge og få viden om 
disse værdier. Hertil kommer, at nationalparken vil 
kunne understøtte en udvikling til gavn for lokal-
samfundet, herunder erhvervslivet. 

Nationalparkloven fastlægger en række mål og kri-
terier for at udpege nationalparker, men der er ikke 
noget entydigt svar på, hvad en dansk nationalpark 
skal indeholde, eller hvordan den skal se ud. Hver 
enkelt nationalpark skal tilpasses de lokale forhold, 

og tilsammen skal nationalparkerne repræsentere 
nogle af Danmarks mest værdifulde naturområder 
og landskaber – både til lands og til vands.

Nationalparklovens intentioner og muligheder 
Vigtige mekanismer for en dansk nationalpark er plan-
lægning, frivillighed og lokal medindflydelse. Samarbejdet 
mellem stat, kommuner, lodsejere, beboere og andre 
interessenter er afgørende for, hvordan den enkelte 
nationalpark vil udvikle sig. En nationalparks resultater 
bliver skabt på baggrund af en langsigtet planlægning 
og vedvarende indsats over mange år. 

Loven sikrer en lokal forankring af nationalparkens 
udvikling gennem oprettelse af en nationalparkfond 
(se side 106). Den lokale forankring skal endvidere 
sikres gennem omfattende inddragelse af lokalbe-
folkningen i planlægningen af nationalparken og i 
gennemførelsen af nationalparkplanens projekter. 

Virkemidlerne for at realisere nationalparken omfatter:

• Frivillige aftaler med lodsejere mv.
• Købe, forvalte og sælge fast ejendom 
• Afholde drifts- og anlægsudgifter 
• Afholde udgifter til forskning og informations-
virksomhed mv.
• Yde lån og tilskud

Det bemærkes, at Nationalparkfonden ikke vil 
kunne yde tilskud i det omfang, der allerede findes 
eksisterende tilskudsordninger, som kan anvendes 
i stedet.

Nationalpark Skjoldungernes Land – historisk set
I 2004 besluttede fem kommuner (de daværende 
Hvalsø, Bramsnæs, Lejre, Roskilde og Gundsø kom-
muner) og Roskilde Amt at udarbejde et forslag 
til en nationalpark. Arbejdet blev gennemført 
med støtte fra Friluftsrådet, og i sommeren 2005 
indsendte kommunerne et nationalparkforslag til 
miljøministeren. Det blev kaldt Det Kulturhistoriske 
Landskab på Roskilde- og Lejreegnen. Det kom imid-
lertid ikke med i første runde af udpegninger af fem 
mulige nationalparkkandidater. 

• at bevare og styrke nationalparkens kulturhistori-
ske helheder og enkeltelementer.

• at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige 
natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser.

• at styrke forskning, undervisning og formidling af 
natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt frilufts-
mæssige værdier.

• at understøtte en udvikling til gavn for lokalsam-
fundet, herunder erhvervslivet, med respekt for 
beskyttelsesinteresserne.

• at styrke bevidstheden om områdets værdier gen-
nem inddragelse af befolkningen i nationalparkens 
etablering og udvikling.

I tilknytning til de syv formål har ministeren samtidig 
givet anvisninger på, hvordan udviklingen af national- 
parken skal ske i form af elleve målsætninger. Disse 
målsætninger præsenteres i indsatsplanen (se side 
111-151).

Nationalparken blev indviet den 21. marts 2015 ved en stor folkefest på  
Ledreborg Slot. Her afslører H.K.H. Kronprins Frederik nationalparkens logo.
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Nationalparkfonden
Nationalpark Skjoldungernes Land er juridisk set en 
fond og et selvstændigt organ indenfor den stats-
lige forvaltning. Fonden ledes af en bestyrelse, som 
har 15 medlemmer. Medlemmerne er udpeget af 
miljø- og fødevareministeren for en fireårig periode.
Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og udvikle 
nationalparken. 

Bestyrelsen har nedsat et nationalparkråd for en til-
svarende fireårig periode, der skal rådgive bestyrelsen 
i sager af større betydning og om principielle 
spørgsmål. Rådet skal endvidere medvirke til, at 
udviklingen af nationalparken sker med bred lokal 
forankring og opbakning. Nationalparkrådet har 20 
medlemmer, hvoraf to medlemmer sidder med i 
bestyrelsen.

Bestyrelsen har også nedsat et sekretariat til at 
varetage den daglige drift.

Sammensætningen af bestyrelse, råd og sekretariat 
fremgår af bilag 3.

Nationalparkplanen
Nationalparkplanen skal indeholde rammerne for at 
etablere og udvikle nationalparken som helhed og 
i de enkelte dele af parken. Bestyrelsen er ansvarlig 
for at udarbejde planen og skal i øvrigt virke for, at 
planen gennemføres. Den første plan skal være ved-
taget senest den 1. april 2017; herefter skal planen 
revideres hvert sjette år. 

Nationalparkloven fastsætter ikke krav til planens 
præcise udformning. Planen skal redegøre for 
nationalparkens naturmæssige, landskabelige og 
kulturhistoriske værdier. Desuden skal den beskrive, 
hvordan nationalparken kan styrke naturkvaliteten 
og sammenhængen mellem naturområderne, hvor-
dan friluftslivet kan styrkes og områdets værdier 
formidles samt hvordan lokalsamfund og lokaløko-
nomisk udvikling kan understøttes. 

Der skal fastsættes mål for nationalparkens udvik-
ling, og det skal beskrives, hvordan de fastsatte 
mål kan opnås, hvordan den forventede indsats 
prioriteres og hvordan befolkningen vil blive ind-
draget i arbejdet. Endelig skal der redegøres for, 
om planens virkeliggørelse er afhængig af tilladel-
ser eller dispensationer fra anden lovgivning. 

Lovgivnings- og planmæssige bindinger
Det fremgår af loven, at nationalparkplanen ikke må 
stride mod:
• Natura 2000-planer og -handleplaner
• Vandområdeplaner og -handleplaner
• Kommuneplaner og lokalplaner
• Råstofplaner

•	Natura	2000-planer	og	–	handleplaner	(EU’s	
Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver)
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, Kattin-
ge Vig, Kattinge Sø, Jægerspris Nordskov og Kongens 
Lyng samt den nordlige del af Natura 2000-område 
nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille 
Sø. De to områder udgør 8.900 hektar svarende til 52 
procent af nationalparken (se kort 1 på side 24).

For hvert område har staten udarbejdet en Natura 
2000-plan med særlige bevaringsmålsætninger, 
som skal sikre eller genoprette en såkaldt gunstig 
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der skal 
beskyttes i områderne. De gældende planer er fra 
april 2016 og gælder indtil 2021. På baggrund af 
de statslige Natura 2000-planer udarbejder kom-
munerne og Naturstyrelsen fælles handleplaner. De 

indeholder mere specifikke anvisninger på, hvordan 
Natura 2000-planens indsatsprogram skal realiseres. 
Nationalparkplanen må ikke stride mod Natura 
2000-planerne og -handleplanerne, og kan udeluk-
kende have et højere beskyttelsesniveau.

•	Vandområdeplaner	(EU’s	Vandrammedirektiv)
Vandområdeplanerne er samlet en plan for at 
forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere 
vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grund-
vand i overensstemmelse med EU’s vandrammedi-
rektiv. 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 udlednin-
gen 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 stats-
lige Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområde-
distrikt Sjælland fra juni 2016.

•	Kommuneplaner	og	lokalplaner	(Planloven)
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 der særligt tilgodeses i de enkelte 
områder. De gældende kommuneplaner er fra 2013 
og udstikker rammerne for lokalplanerne. 

Nationalparkplanen må ikke stride mod kommune-
planer og lokalplaner fra Lejre, Roskilde og Frede-
rikssund kommuner. Eksempelvis er stort set hele 
nationalparkens landareal udpeget som „Værdifuldt 
landskab“ i kommuneplanerne. Se også kort 1 på 
side 24, kort 4 på side 47 og kort 5 på side 51 med 
andre eksempler på kommunernes planlægning.

•	Råstofplaner	(Råstofloven)
Formålet med råstofplaner er at sikre forsyningen 
med råstoffer samtidig med, at der tages hensyn til 
natur og miljø, byudvikling, vejanlæg mv. De gæl-
dende råstofplaner af relevans for nationalparken er 
Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 og Råstof-
plan 2012 for Region Hovedstaden. Nationalparkplanen 
må ikke stride mod disse råstofplaner.

Herudover skal nationalparkplanen også respektere 
bl.a. fredninger, generelt beskyttede naturtyper (§ 
3-områder) og vildtreservater.

nationalparkplanen har ingen retsvirk-
ning overfor lodsejere ligesom national- 
parkfonden ikke har nogen myndigheds-
funktioner eller magtbeføjelser overfor 
lodsejerne. gennemførelse af planen 
afhænger således af, hvad der kan reali-
seres via frivillige aftaler med lodsejere, 
selvejende institutioner m.fl. – og i et 
samarbejde med myndigheder og of-
fentligheden.

generelt gælder det samme lovgrundlag 
indenfor som udenfor nationalparken. 
lodsejere og andre beboere skal derfor 
ikke forhold sig til særlige regler eller 
restriktioner.

Et område kan være omfattet af flere former for beskyttelse og regulering. Store Kattinge Sø er således både Natura 2000-område, vildtreser-
vat, fredet, § 3-område og indgår i vandområdeplanen. 
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Fredninger 
Ca. 6.600 hektar er fredet svarende til 61 procent 
af nationalparkens landareal og 39 procent af hele 
nationalparken (se kort 12).

De største fredninger omfatter Ledreborg Gods (ca. 
1.800 hektar; 1973), Selsø Lindholm Gods (ca. 1.500 
hektar; 1969), Nørre-Hvalsø (1.132 hektar; 1980), 
Arealer ved Kattinge Vig (709 hektar; 1989), Åstrup 
Gods (698 hektar; 1972), Særløse og Skovhastrup 
Overdrev (348 hektar; 1969) og Sonnerupgaard 
(280 hektar; 1965). Nogle af disse fredninger ligger 
kun delvist indenfor nationalparkens afgrænsning. 
Fælles for dem er hensynet til at bevare de land-
skabelige værdier (Status quo-fredninger). I flere 
tilfælde er der også hensyn til dyre- og plantelivet, 
de kulturhistoriske værdier samt adgangsregulering. 

Landets største sammenhængende fredede land-
skab udgøres af Ledreborg, Åstrup, Sonnerupgaard 
og Lindholm godser samt Ryegård Gods, som dog 
ligger udenfor nationalparken.

De fleste øer og holme i Roskilde Fjord er omfattet 
af en særlig fredning fra 1985. Fredningen omfatter 
bl.a. forbud mod landgang i yngletiden fra 1. april 
til 15. juli.

Generelt beskyttede naturtyper (§ 3-områder)
Ca. 1.700 hektar svarende til 16 procent af national-
parkens landareal er omfattet af naturbeskyttelses-
lovens regler om generelt beskyttede naturtyper, § 
3-områder. (Se kort 12). § 3-områderne i national-
parkområdet omfatter især søer og vandløb, moser, 
overdrev, ferske enge samt strandenge og -sumpe. 
§ 3-områderne er beskyttede mod ændringer i den 
nuværende tilstand, og denne beskyttelse skal re-
spekteres i arbejdet med nationalparkens udvikling.

Vildtreservater

•	Bekendtgørelse	om	Selsø	Sø	Vildtreservat	
af 15. juni 1997
Bekendtgørelsen har til formål at sikre Selsø Sø og 
omliggende landarealer som raste- og yngleom-
råde for vandfugle. Bekendtgørelsen indeholder et 
forbud mod jagt og færdsel inden for reservatets 
område. Undtaget herfra er lodsejeres færdsel samt 
færdsel til fods på anlagt sti til et fugletårn i vildtre-
servatet.

•	Bekendtgørelsen	om	Roskilde	Fjord	Vildt-
reservat af 4. januar 2010
Bekendtgørelsen har til formål at sikre Roskilde 
Fjord som yngle-, raste- og fourageringsområde for 
vandfugle. Bekendtgørelsen indeholder bestem-
melser om færdsel og jagt. I særligt udpegede 
områder er pålagt forbud mod færdsel eller hastig-
hedsbegrænsning på 8 knob. Omkring de fredede 
øer og holme, hvor der er i henhold til fredningen 
er adgangsforbud fra 1. april til 15. juli, har vildtre-
servat-bekendtgørelsen en bestemmelse om, at 
der i samme periode er forbud mod færdsel i en 50 
meter bred zone omkring øerne og holmene. 

Figur 25: I Roskilde Fjord og Selsø Sø vildtreservater er der særlige 
bestemmelser om færdsel og jagt. Kilde: Naturstyrelsen (2010).

Fredninger og § 3-områder

Kort 12: Kortet viser de fredede arealer samt generelt beskyttede 
områder (§ 3-områder) i og omkring nationalparken.

Færdsel forbudt

Færdsel forbudt fra 1. feb. til 31. juli

Jagt forbudt

Jagt fra ikke opankrede fartøjer 
forbudt

Jagt, wind- og kitesurfing og 
motordrevet sejlads med mere 
end 8 knob forbudt

Jagt fra ikke opankrede fartøjer 
og jagt i september forbudt. 
Motordrevet sejlads med mere 
end 8 knob forbudt.

Jagt og motordrevet sejlads med 
mere end 8 knob forbudt

Reservat grænse

Selsø Sø Vildtreservat. Jagt og 
færdsel forbudt

Generelle bestemmelser: Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt. Sejlads med 
vandscooter, jetski og lignende er forbudt. Færdsel er forbudt fra 1. april til 15. 
juli på en række øer og holme samt i en 50 meter zone rundt om disse.
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Hvad vil vi?
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Indsatsplan og prioriteringer

Et væld af gode ideer fra borgerne
I foråret 2016 gennemførte bestyrelsen en idéfase, 
hvor idéer og forslag til nationalparkplanen blev 
indkaldt via avisannoncer, pressemeddelelse, borger- 
møde og foldere på biblioteker mv. 

Idéfasen resulterede i en imponerende samling 
af tanker, ønsker og drømme for nationalparkens 
fremtidige virke, udmøntet i 430 idéer og forslag fra 
80 personer, foreninger, institutioner og kommuner. 
Herudover kom en række idéer i høringsperioden. 

Planen tager udgangspunkt i disse forslag og idéer. 
I nogle tilfælde er det blevet til konkrete indsatser i 
planen; i andre tilfælde beskriver planen en ramme, 
som gør det muligt at gennemføre en række andre 
indsatser. Helt nye forslag til indsatser vil også 
kunne komme i spil.

At skabe fundament
I den første planperiode vil der være fokus på 
at skabe et solidt fundament, som kan danne 
grundlag for mange års udvikling af Nationalpark 
Skjoldungernes Land. Håbet er, at alle i og omkring 
nationalparken vil deltage aktivt i opbygningen 
med viden, idéer og gode kræfter, så nationalparken 
bliver solidt forankret i befolkningen.

Frivillighed og samarbejde
De konkrete indsatser og initiativer, som præsenteres i 
planen, vil blive gennemført i dialog og samarbejde med 
berørte lodsejere, andre berørte borgere samt myndig-
heder. Alle projekter gennemføres i overensstemmelse 
med nationalparklovens princip om frivillighed.

Indsatser i nationalparkplanen
Grundlaget for de indsatser, som prioriteres i planperio-
den 2017 til 2023, er formål og målsætninger i bekendt-
gørelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land. De 
konkrete indsatser er fordelt på følgende fem temaer:

1. Natur og landskab
2. Kulturhistorie og kultur
3. Friluftsliv
4. Formidling, undervisning og forskning
5. Lokalsamfund, erhverv og turisme

I indsatsplanen er der for hvert tema formuleret et 
idegrundlag for første planperiode samt en række 
indsatsområder, som rummer de konkrete indsatser; 
i alt rummer planen 5 temaer med 23 indsatsområ-
der og 71 indsatser. Nummereringen følger syste-
matikken tema > indsatsområde > indsats, og en 
konkret indsats har derfor 3 cifre, f.eks. „3.1.3“ med 
tilhørende navn.

Indsatsplan og prioriteringer

Vision for nationalparken

Nationalparken vil være kendt for nyskabende og bæredygtige løsninger inden for natur, landskab, 
kulturhistorie, friluftsliv, formidling, undervisning, forskning, lokalsamfund, erhverv og turisme – og 
på tværs af disse temaer.   

Nationalparken vil inspirere det øvrige samfund med velafprøvede modeller for forvaltningen af 
landskabets værdier og muligheder. Nationalparken vil bygge på kvalitet og troværdighed. 
Nationalparken vil med stolthed overlade et rigere Skjoldungernes Land til de kommende generationer.

Visionen vil blive videreudviklet med henblik på at fastlægge sigtelinjer for den langsigtede udvikling 
af nationalparken.

Hvad vil vi?

Det er vigtigt at understrege, at de beskrevne indsat-
ser ikke nødvendigvis er udtømmende for det, der 
realiseres i planperioden. Nogle indsatser vil glide ud 
efter nærmere forundersøgelser, andre vil undergå 
forandringer – og atter andre vil blive føjet til. 
Nationalparken vil arbejde for, at alle indsatser bliver 
gennemført på et fagligt velfunderet grundlag og 
at udviklingen bliver fulgt og evalueret.

En del indsatser går på tværs af de fem temaer og 
fremmer flere af nationalparkens formål. Sådanne 
tværgående indsatser prioriteres højt og er i planen 
placeret, hvor de mest logisk hører til.

I planen er der indsatser, som kræver medfinansie-
ring fra f.eks. fonde for at kunne realiseres. En del 
af nationalparkens arbejde vil derfor blive at søge 
midler og støtte til sådanne projekter. 

Planlægning og konkretisering
Nationalparkfonden vil planlægge og prioritere 
opgaver og aktiviteter ud fra, hvad der er muligt, 
hensigtsmæssigt samt ud fra det finansierings-
grundlag, som kan tilvejebringes i planperioden. 
Nationalparkfonden vil udarbejde årlige arbejdspla-
ner med tilhørende budget, som konkretiserer det 
kommende års arbejde med f.eks. konkrete mål og 
milepæle for indsatserne. 

Prioritering af indsatser og projekter 
Ressourcer og tidsplan for de enkelte indsatser i 
nationalparkplanen vil blive prioriteret fornuftigt, så 
den bedst mulige sammenhæng mellem ressourcer 
og effekter opnås.

I forarbejderne til nationalparkloven understre-
ges, at det vigtigste formål med nationalparker i 
Danmark er at bevare, styrke og udvikle naturen. 
For at sikre dette har bestyrelsen besluttet, at na-
tionalparkfondens årlige bevilling søges prioriteret 
mellem nationalparkplanens fem temaer ud fra 
nedenstående nøgle:

Natur og landskab 40 %
Kulturhistorie og kultur 15 % 
Friluftsliv 15 %
Formidling, undervisning, forskning 15 %
Lokalsamfund, erhverv, turisme 15 %

Faste omkostninger til ikke-projektrelateret per-
sonale, husleje, kontorhold osv. vil ikke indgå i forde-
lingsnøglen. Midler fra eksterne fonde vil have deres 
egen prioritering og vil derfor heller ikke indgå 
i nøglen. Konkrete vurderinger vil i øvrigt kunne 
nuancere prioriteringsprincipperne.

Synlighed først
Med henblik på at få sat nationalparken på land-
kortet vil nationalparkfonden i de første år særligt 
prioritere projekter, som skaber synlighed. Let 
gennemførlige projekter med stor synlighed og 
bevidsthedsskabende effekt prioriteres således højt 
i de første år. 

Supplement til myndighedernes indsatser
Statslige og kommunale myndigheder er forpligtet 
til at gennemføre en række indsatser f.eks. som 
opfølgning på Natura 2000-planer og Vandområ-
deplan. Nationalparkfonden vil tilskynde staten og 
kommunerne til at realisere disse planer og vil nogle 
steder kunne supplere myndighedernes indsatser. 
Sådanne supplerende indsatser skal ligge udover 
myndighedernes forpligtelser.

Nationalparkfonden vil i øvrigt især arbejde for at 
skabe løsninger, som har en langvarig effekt, og 
som ikke kræver en fast, tilbagevendende driftsind-
sats fra nationalparkens side. 

Nationalparkens afgrænsning
Spørgsmålet om eventuel udvidelse af nationalpar-
ken er ikke medtaget under de indsatsområder, som 
præsenteres i de følgende afsnit, da dette spørgs-
mål er af helt særlig karakter sammenlignet med 
alle de øvrige indsatser.

Lige siden de første tanker om Nationalpark Skjold-
ungernes Land har dens afgrænsning været drøftet, 
især fordi mange særdeles værdifulde landskaber 
og naturområder ligger lige udenfor den nuværende 
afgrænsning. Konkret er der i 2016 indkommet 
fornyet anmodning fra Ryegaard Gods om at blive 
omfattet af nationalparken. Andre anmodninger 
kan også tænkes at blive fremsat. 

Nationalparkfondens bestyrelse vil fastlægge en 
proces- og tidsplan for afklaring af spørgsmål om 
eventuel udvidelse af nationalparkens afgrænsning.
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1. Natur og landskab

Indsatsplan - Natur og landskab

Knapsø i Herthadalen.

I bekendtgørelsen for nationalparken er der fastsat føl-
gende formål og målsætninger for natur og landskab:

Formål
• At bevare, styrke og udvikle naturen, dens mang-
foldighed, kontinuitet og dynamik, især for den 
nationalt betydningsfulde fjord- og skovnatur, og 
sammenhængen mellem naturtyperne.

• At bevare og styrke de landskabelige og geologiske 
værdier i det unikke fjord- og herregårdslandskab.

Målsætninger
• De væsentligste naturtyper som lavvandede fjord-
områder med bugter og vige, øer og holme, strand- 
enge og kystskrænter, overdrev, moser, enge, søer, vand- 
løb og skove skal bevares og deres kvalitet og mang- 
foldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næ-

ringsstofberigelse, tilgroning, invasive arter mv. og 
sikres som bæredygtige økosystemer med naturlig 
dynamik.

• 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.

• Der skal skabes bedre sammenhæng mellem natio-
nalparkens naturtyper og landskaber, herunder især 
forbindelse mellem fjord, kystarealer, ådale, enge, 
overdrev og skove.

• Nationalparkens landskabelige helheder skal sammen 
med karaktergivende landskabselementer og markante 
geologiske formationer bevares og synliggøres.

nationalparkfonden vil i førSte planperiode:

• have fokus på at bevare, styrke og udvikle naturområder med et højt naturindhold samt påbegynde 
arbejdet med at skabe en grøn sammenhængende struktur for hele nationalparken med udgangspunkt 
i bl.a. kommunernes og Biomedias identifikation af kerneområder og korridorer for plante- og dyreliv. 

• prioritere naturtyper og arter, som nationalparken har en særlig betydning for. 

• spille en aktiv rolle som facilitator, der bringer relevante parter sammen for udvalgte lokaliteter for i 
fællesskab at finde løsninger på, hvordan der kan gennemføres en hensigtsmæssig indsats for natur 
og/eller landskab.

• indgå i et tæt samarbejde med de tre kommuner og Naturstyrelsen med henblik på fælles koordine- 
ring af de forskellige parters indsatser for natur og landskab, der bidrager til at opfylde nationalpar-
kens målsætninger.

• følge og supplere myndighedernes realisering af Natura 2000-planer, vandområdeplan, kommu-
neplaner, plejeplaner som følge af fredninger, driftsplaner for offentlige skov- og naturarealer samt 
landskabskarakteranalyser. Sådanne supplementer skal ligge udover myndighedernes forpligtelser.

• udvikle og formidle ny viden om naturen, landskabet og deres forvaltning.

Fonden har følgende indsatsområder i første planperiode:
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 Synliggøre særlige landskabelige og geologiske værdier
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1.1 Mere viden om naturværdierne
Generelt findes der allerede megen viden om naturværdierne i nationalparken, især i de to 
Natura 2000-områder. Der er dog behov for at indsamle mere viden for at kunne bevare, styrke 
og følge udviklingen i naturværdierne indenfor nationalparken. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at sikre mere viden om naturværdierne, som gør det muligt at realisere nationalparkplanens naturindsat-
ser på et fagligt velfunderet grundlag.
• at indsamle data, som gør det muligt at følge og evaluere udviklingen i naturværdierne.
• at iværksætte eller støtte praktiske forsøg med naturpleje.

1.2 Bevare og fremme naturværdierne i skov
Der er generelt en stor mangel på gamle træer, dødt ved, vådområder og lysninger i skovene, som er 
vigtige levesteder for mange organismer – ikke mindst de sjældne og truede. Kun forholdsvis små og 
få skovområder i nationalparken er uden skovdrift (urørt skov) eller drives med naturvenlige drifts-
former som f.eks. skovgræsning, plukhugst eller stævning. Det er en særlig udfordring, at mange af 
de naturmæssigt særligt værdifulde skovområder – „naturperlerne“ – ikke er beskyttede i dag. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at der skabes en større biologisk mangfoldighed i nationalparkens skove. Der vil være særlig fokus på at 
udlægge urørt skov, etablere skovgræsning, bevare gamle enkelttræer, genskabe naturlige vandstandsfor-
hold og anlægge skovlysninger. Endvidere kan der være behov for at oprette fredelige „refugier“ i skov for 
at ørne, glenter mv. kan få fred til at yngle.
• at beskytte naturperlerne i nationalparkens skove. Det skal ses som et supplement til myndighedernes 
realisering af Natura 2000-handleplaner for skov.

Indsatser:

1.2.1 Informere om tilskud til skove 
Nationalparkfonden vil gennemføre en informationskampagne målrettet de private skovejere om 
mulighederne for støtte til at bevare og fremme naturværdierne i skov. Der vil blive informeret om 
både de eksisterende statslige tilskudsordninger samt nationalparkfondens supplerende muligheder 
for at kunne yde økonomisk støtte. Kampagnen kan f.eks. bestå af lodsejerbesøg, offentlige informati-
onsmøder, udsendelse af fakta-ark og information på hjemmesiden.

1.2.2 Beskytte skovenes naturperler
Nationalparkfonden vil følge op på Naturstyrelsens kortlægning af de naturmæssigt særligt værdi-
fulde skovområder, som gennemføres i perioden 2016-2018:

Private skove: Nationalparkfonden vil gennemføre en opsøgende indsats med henblik på at indgå fri-
villige aftaler med lodsejerne om at beskytte de kortlagte naturperler i skov - primært i skove udenfor 
Natura 2000-områderne. Det kan f.eks. være aftaler om urørt skov og/eller skovgræsning. 
Offentlige skove: Nationalparkfonden vil gå i dialog med Naturstyrelsen om udmøntningen af rege-
ringens Naturpakke i Bidstrup Skovene og Boserup Skov og arbejde for, at statsskovarealerne i de to 
skovområder i højere grad eller gerne helt kunne overgå til at blive „urørte“ eller „drevet“ som skov 
med biodiversitetsformål. 

1.2.3 Bevare gamle træer
Nationalparkfonden vil arbejde for at bevare de gamle træer i nationalparken med stor biologisk værdi:

Private skove: I dialog og samarbejde med lodsejerne søges gennemført en beskyttelse af de særligt 
gamle træer i de private skove. Det skal ske ved frivillige aftaler om at bevare træerne resten af deres 
levetid og til naturligt henfald på stedet. 
Offentlige skove: Nationalparkfonden vil involvere sig i udpegningen af fem gamle træer („livstræer“) 
per hektar i Bidstrup Skovene og Boserup Skov.

1.2.4 Etablere større græsningsskov
Nationalparkfonden vil arbejde for, at der etableres en større græsningsskov i nationalparken, f.eks. på Bognæs.

Indsatser:

1.1.1 Supplerende registreringer og naturovervågning
Nationalparkfonden vil i samarbejde med f.eks. en forskningsinstitution udvikle og iværksætte et 
(mindre) program for supplerende registreringer og overvågning af naturværdier i nationalparken. 

Programmet skal sikre, at nationalparkplanens naturindsatser realiseres på et fagligt velfunderet grund-
lag, samt at det er muligt at følge og evaluere udviklingen i naturværdierne efter realisering af national-
parkplanens indsatser. 

I programmet skal det beskrives, hvem der skal gennemføre de supplerende registreringer og over-
vågningen, herunder i hvilket omfang det er muligt at inddrage borgere i dataindsamlingen. 

Programmet skal ses i sammenhæng med program om kortlægning og monitorering af friluftsliv i 
nationalparken (se indsats 3.2.1).

1.1.2 Forsøg med naturpleje
Nationalparkfonden vil afsætte en pulje til forsøg med naturpleje. Såvel eksterne aktører som natio-
nalparken selv vil kunne gennemføre sådanne forsøg. Der fastlægges nærmere retningslinjer herfor.

Nationalparkfonden vil arbejde for at bevare naturperlerne i skovene. 
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1.3 Fremme naturpleje af lysåbne naturtyper
Naturtyper som strandenge, ferske enge, rigkær og overdrev er afhængige af en drift i form 
af afgræsning, høslæt eller lignende. På mange naturarealer i nationalparken er denne land-
brugsdrift ophørt, og arealerne er groet til i høje stauder og/eller vedplanter. Det bevirker, at de 
lyskrævende, lavtvoksende plantearter, der er karakteristiske for naturtyperne, er eller vil blive 
udkonkurreret. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at få genoptaget afgræsning eller høslæt af lysåbne naturarealer, der stadig har et højt naturindhold. Der 
vil være særlig fokus på at få genoptaget plejen af lysåbne naturtyper, som nationalparken har en særlig 
betydning for såsom strandenge, rigkær og overdrev. 
• at yde faglig rådgivning og økonomisk støtte til lodsejere, der ønsker at genoptage afgræsning eller 
høslæt af lysåbne naturtyper. Nationalparkfonden vil således kunne yde økonomisk støtte (eller henvise til 
eksisterende støttemuligheder) til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning (hegning mv.). 
• at involvere frivillige i naturplejen ved at understøtte etablering af høslæt- og kogræsserlaug, græsnings-
foreninger og lignende.

1.4 Bedre naturforhold i Roskilde Fjord
Gennem mange år har der været en intensiv udnyttelse og brug af fjorden, som har påvirket 
naturværdierne negativt. Det gælder f.eks. fjernelsen af store sten fra fjordbunden og den mange- 
årige industrielle udnyttelse af østersskaller. 

Roskilde Fjord er præget af forskellige former for forurening. Vandmiljøet er således fortsat 
påvirket af for store mængder af næringsstoffer, selvom der er sket væsentlige forbedringer i de 
seneste årtier. Denne udfordring arbejder Miljø- og Fødevareministeriet og kommunerne med 
via vandplanlægningen. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at bidrage til at genoprette naturforholdene i fjordområder, der er negativt påvirket af den intensive 
udnyttelse og brug af fjord og land gennem mange år.
• at bidrage til et renere vandmiljø i fjorden. Det skal ses som et supplement til myndighedernes gennem-
førelse af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. 

Indsatser:

1.3.1 Informere om tilskud til naturpleje
Nationalparkfonden vil i samarbejde med kommunerne gennemføre en kampagne målrettet de pri-
vate lodsejere om mulighederne for tilskud til naturpleje. Der vil blive informeret om de eksisterende 
statslige tilskudsordninger samt nationalparkfondens muligheder for at kunne yde økonomisk støtte. 
Kampagnen kan f.eks. bestå af lodsejerbesøg, offentlige informationsmøder, udsendelse af fakta-ark og 
information på hjemmesiden. 

1.3.2 Fremme pleje af værdifulde naturområder 
Nationalparkfonden vil arbejde for at få genoptaget (eller evt. justeret) naturplejen af lysåbne na-
turområder, som stadig har et højt naturindhold. Det kan f.eks. være skovenge og andre enge med 
gøgeurter, skrænter og strandoverdrev, som bør sikres en passende ekstensiv drift, så tilgroning 
forhindres.

Nationalparkfonden vil således i samarbejde med kommunerne bringe lodsejere, dyreholdere og 
lokale ildsjæle mv. sammen på konkrete lokaliteter for at skabe en fælles dialog om mulighederne 
for at få genoptaget eller justeret naturplejen. Der er på nuværende tidspunkt identificeret følgende 
arealer, hvor der søges etableret en sådan dialog: 

• Rigkær omkring Selsø Sø
• Skrivernæbbet ved Selsø
• Området ved Helligrendens udløb
• Eng i Rørmosen ved Boserup Skov
• Birkemosen på Lerbæksgården
• Strandenge i den nordøstlige del af Herslev-halvøen
• Lavbund langs Elverdamsåen, Aastrup Gods

Indsatser:

1.4.1 Genoprette stenrev 
Nationalparkfonden vil arbejde for at genoprette ét eller flere stenrev i fjorden. Det vil skabe nye 
„oaser“ for bl.a. fisk, muslinger og makroalger, og kan samtidig blive et stort aktiv til formidling af livet 
under vandoverfladen. 

Mulighederne for at gennemføre projektet vil afhænge af en række faktorer, herunder udfaldet af 
myndighedernes behandling af ansøgninger om dispensationer, nærmere tekniske forundersøgelser 
samt mulighederne for medfinansiering fra f.eks. fonde.

1.4.2 Projekt Plastfri Roskilde Fjord
Nationalparkfonden vil deltage som samarbejdspartner i projektet: Plastfri Roskilde Fjord. Projektet er 
iværksat af partnerskabet Plastfrit Hav, der består af miljøorganisationen Plastic Change, Det Økologi-
ske Råd og Plastindustrien i Danmark. 

Projektet skal dokumentere koncentrationen af plastikforurening i fjorden, identificere væsentlige 
kilder til denne forurening og på baggrund heraf og i samarbejde med lokale aktører, udarbejde 
anbefalinger til en handlingsplan for, hvordan fjorden kan fremtidssikres og plastikbelastningen redu-
ceres betydeligt.
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1.5 Særlig indsats for sårbare og truede arter
Mange arter vil blive tilgodeset af de indsatser, der planlægges gennemført for de forskellige 
naturtyper i nationalparken. I nogle tilfælde er der behov for en særlig indsats målrettet sårbare 
og truede arter. En særlig problemstilling er, at antallet af ynglende vandfugle ved fjorden er 
gået markant tilbage siden midten af 1980’erne, herunder en række sårbare og truede fugle-
arter. Det skal dog bemærkes, at en række af de arter, der er gået markant tilbage i Roskilde 
Fjord, udviser tilsvarende tendenser på landsplan. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at gøre en særlig indsats for udvalgte sårbare eller truede arter/grupper af arter, som nationalparken 
har en særlig betydning for. Det skal ses som et supplement til myndighedernes realisering af Natura 
2000-handleplanerne.

1.6 Bedre, større og mere sammenhængende naturområder
En række naturarealer i nationalparken er i en ringe tilstand og/eller er små og isolerede. På 
disse arealer er der større risiko for, at sjældne dyr, planter og svampe vil uddø. Problemerne kan 
imødekommes ved at forbedre tilstanden på de enkelte naturarealer, øge arealernes størrelse 
samt ved at skabe bedre sammenhæng og fjerne egentlige barrierer for dyr og planter.

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at forbedre, udvide og sammenkæde udvalgte naturområder, især områder med naturtyper, som national- 
parken har en særlig betydning for.
• at skabe mere sammenhængende naturkorridorer i ådalene.
• at skabe et mere sammenhængende netværk af trædesten og forbindelseslinjer i agerlandet.

Indsatser:

1.5.1 Informere om adgangsreglerne på fjorden
Nationalparkfonden vil i samarbejde med myndighederne udarbejde informationsmateriale 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. 

Det skal således sikres, at der er en tydelig skiltning på øer og holme om adgangsforbuddet, og der 
skal udarbejdes en pjece om adgangsreglerne på fjorden, som skal være tilgængelig relevante steder 
som f.eks. sejl-, ro- og kajakklubber, havne, turistkontorer, feriekolonier, kajakbutikker samt jagt- og 
lystfiskerforretninger.

1.5.2 Undersøge tilbagegangen for ynglefuglene ved fjorden
Nationalparkfonden vil arbejde for, at der gennemføres en undersøgelse, der skal afklare årsagerne til 
tilbagegangen for ynglefuglene ved fjorden. Undersøgelsen skal samtidig identificere forvaltningstil-
tag mv., der kan vende udviklingen. 

Undersøgelsen skal gennemføres af relevant forskningsinstitution, konsulentfirma eller lignende. Der 
søges etableret et tæt samarbejde med de tre kommuner og Naturstyrelsen om undersøgelsen samt 
opfølgningen herpå.

1.5.3 Forvaltningsplaner for udvalgte arter
Nationalparkfonden vil iværksætte, at der udarbejdes forvaltningsplan for:
• dagsommerfugle
• flagermus 
• udvalgte truede planter som f.eks. forskelligblomstret viol, stor gyvelkvæler og blåtoppet kohvede.

Hver forvaltningsplan skal beskrive de relevante arter, identificere de vigtigste levesteder i national-
parken, truslerne mod disse samt indeholde forslag til konkrete forvaltningsindsatser, som national-
parkfonden vil arbejde for at gennemføre i planperioden og videre frem.

Nationalparkfonden vil i øvrigt følge og evt. supplere:
• Naturstyrelsens udarbejdelse og implementering af forvaltningsplan for hasselmus i Bidstrup Skovene
• Naturstyrelsens udsætning af eghjort i Ravnsholte Skov.

Indsatser:

1.6.1 Et-to større naturgenopretningsprojekter
Nationalparkfonden vil arbejde for at gennemføre et-to større naturgenopretnings-/naturforvalt-
ningsprojekter (≥0,5 millioner kr.) i første planperiode. Det skal forbedre, udvide og/eller sammen-
binde værdifulde naturområder, herunder især øge arealet med naturtyper, som nationalparken har 
en særlig betydning for. Nationalparkfonden vil således undersøge muligheden for at etablere mere 
overdrev på Særløse Overdrev. Endvidere vil nationalparken undersøge muligheden for at etablere græs-
ningsenge og vandhuller på nærmere aftalte arealer vest for Boserup Skov.

1.6.2 Syv-ti mindre naturgenopretningsprojekter
Nationalparkfonden vil arbejde for at gennemføre syv-ti mindre naturgenopretnings- /naturfor-
valtningsprojekter (<0,5 millioner kr.) i første planperiode. Nationalparkfonden har på nuværende 
tidspunkt identificeret følgende projekter:
• Genskabe højmosen Palmelyng i Bidstrup Skovene
• Genskabe Barmosen og fattigkær i Bjergskov
• Udvide/stabilisere Klyde-søen på Eskilsø
• Etablere overdrev og småbiotoper ved Sandet ved Kr. Såby
• Åbne (dele af ) rørlagte vandløbsstrækninger, f.eks. i Særløserenden og Hjortrenden

1.6.3 Etablere trædesten og spedningskorridorer 
Nationalparkfonden vil arbejde for at etablere flere småbiotoper og levende hegn mv., der kan fun-
gere som trædesten og spredningskorridorer i det åbne land.

1.6.4 Bekæmpe invasive arter og andre problemarter
Nationalparkfonden vil udarbejde og gennemføre en plan for at bekæmpe invasive arter og andre 
problemarter på udvalgte naturområder i nationalparken.
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1.7 Synliggøre særlige landskabelige og geologiske værdier
De særlige landskabelige og geologiske værdier i nationalparken er især sårbare overfor æn-
dringer, som fjerner de oprindelige landskabsformer. Det kan f.eks. være bortgravning, råstof-
indvinding, terrænregulering og jorddeponering. Desuden kan værdierne være sårbare overfor 
dominerende bebyggelse og anlæg, tilplantninger eller naturlig tilgroning. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at synliggøre og formidle udvalgte landskabelige og geologiske værdier, som f.eks. er identificeret af 
Statens Naturhistoriske Museum, i kommuneplaner eller i landskabskarakteranalyser.
• at kunne yde støtte eller formidle eksisterende tilskudsordninger til beplantningsmæssig sløring af skæm-
mende anlæg i landskabet samt sanering/rydning af beplantning, der skjuler særlige landskabelige eller 
geologiske værdier.
• at der ikke er unødige skønhedspletter i landskabet

Indsatser:

1.7.1 Kortlægge landskabelige værdier
Nationalparkfonden vil i samarbejde med kommunerne arbejde for at kortlægge landskabelige værdier 
i nationalparken som supplement til Statens Naturhistoriske Museums identifikation af geologiske 
hotspots og kommunernes landskabskarakteranalyser.

1.7.2 Fem-syv landskabsprojekter
Nationalparkfonden vil arbejde for at gennemføre fem-syv projekter, der bevarer og/eller synliggør 
særlige landskabelige eller geologiske værdier i nationalparken. Projekter, der øger den offentlige 
tilgængelighed, vil blive foretrukket.

Der er på nuværende tidspunkt identificeret følgende projekter: 
• Sikre bedre udsyn over Store Kattinge Sø ved at fælde udvalgte træer og buske på den nordlige bred. 
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Nationalpark Skjoldungernes Land. 
• Sikre bedre oplevelsesmuligheder ved Knapsø i Herthadalen ved f.eks. at oprense mindre dele af søen. 
• Undersøge muligheden for at sammenlægge folde ved Gl. Lejre af landskabelige grunde.

1.7.3 Kabellægge højspændingsledninger
Nationalparkfonden vil arbejde for, at (visse) højspændingsledninger i nationalparken lægges i 
jorden. Derfor indledes en dialog med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om at udarbejde en 
forskønnelsesplan for nationalparken.

Køerne sikrer åbne landskaber, hvor landskabsformerne kan opleves. Her ses Ledreborg Ådal.
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2. Kulturhistorie og kulturGl. Lejre landsby med skibssætning, kongehaller, 
gravhøje, marker og landbrug.

I bekendtgørelsen for nationalparken er fastsat 
følgende formål og målsætninger for kulturhistorie: 

Formål
• At bevare og styrke nationalparkens kulturhistori-
ske helheder og enkeltelementer. 

Målsætninger
• Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og 
enkeltelementer, der fortæller om brugen af natur, 
landskab og fjord, skal bevares, synliggøres og for-
midles, især fortidsminder, herregårds- og landsby-
miljøer, mølleanlæg samt Roskildes historiske bydel. 

nationalparkfonden vil i førSte planperiode:

• arbejde for, at kulturarven beskyttes og synliggøres, samt at befolkningen får kendskab til områdets 
kulturhistorie og derved motiveres til at værne om den. Nationalparken vil inddrage befolkningen i 
pleje og formidling af den lokale historie og kulturarv.

• arbejde for, at der medtages nutidige perspektiver i formidlingen af kulturarven, hvorved såvel 
historien som nutiden ses i større sammenhænge, og udsættes for debat og nytolkninger. Dette kan 
også ske ved eksperimentel rekonstruktion eller ved at skabe rum for nutidig kunstnerisk kommente-
ring mv.

• arbejde for, at rollefordeling og samspil mellem nationalparkfonden og de kulturelle og kulturhisto-
riske aktører, ikke mindst de helt store museer, kommunerne m.fl., bliver afklaret og samordnet.
 
• arbejde for at videregive lokale traditioner, fortællinger og håndværk (immateriel kulturarv), hvor 
dette findes relevant for bevaring eller udvikling af nationalparkens værdier. 

Fonden har følgende indsatsområder i første planperiode:
2.1 Mere viden om kulturhistorien
2.2 Pleje, renovere og rekonstruere fysisk kulturarv
2.3 Kultur og kunst
2.4 Lokal viden og traditioner
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Indsatser:

2.1.1 Kulturhistorisk Atlas
Nationalparkfonden vil i tæt samarbejde med områdets kommuner, museer, arkiver, historiske for-
eninger m.fl. undersøge muligheden for at udarbejde et Kulturhistorisk Atlas. Det skal præsenteres på 
nationalparkens hjemmeside som del af en større vidensbank og skal samtidig kunne præsenteres i 
trykt form. 

Formålet med atlasset er at skabe et let tilgængeligt overblik over eksisterende viden om kulturhisto-
rien ved en systematisering og organisering efter f.eks. emner, tidsperioder, steder, områder, navne.

Et skridt på vejen er udarbejdelsen af en liste over nationalparkens seværdigheder (se indsats 4.5.1).

Indsatser:

2.2.1 Strategi og handleplan for fysisk kulturarv
Nationalparkfonden vil i samråd med museer, kommuner, andre myndigheder, lodsejerrepræsentanter, 
relevante foreninger og borgere udarbejde en nærmere strategi for pleje, renovering og rekonstruk-
tion af værdifuld fysiske kulturarv, på landet såvel som i byen. Med baggrund i fornøden kortlægning 
skal strategien beskrive principperne for, hvad nationalparkfondens rolle skal være set i forhold til 
ejere og myndigheder.

Strategien danner grundlag for handleplanen, som fastlægger nationalparkfondens konkrete indsat-
ser nøjere i indeværende planperiode. 

2.2.2 Gennemføre pleje- eller renoveringsprojekter
Nationalparkfonden vil i planperioden gennemføre mindst ét konkret pleje- eller renoveringsprojekt 
om året i henhold til handleplanen. På indeværende tidspunkt er følgende eksempler klar til nær-
mere planlægning: 

Mindre projekter: 
• Renovere gammelt fiskerleje ved Skovgærdet, Østskov 
• Pleje af langt vej-stengærde, Taderød Skov 
• Eksperimentel pleje af udvalgte gravhøje, f.eks. ved afsvidning
• Renovere et gadekær og omgivelser 
• Synliggøre oldtidsagre i skov
• Genskabe udvalgte fiskedamme

Større projekter: 
• Genskabe voldgrave omkring herregård, f.eks Aastrup, Selsø og Skullerupholm
• Sikre og delvis renovere teglværket ved Skullerupholm 

2.1 Mere viden om kulturhistorien

Den omfattende viden, der findes om rigshistorien og den lokale kulturhistorie i nationalparken, 
er endnu ikke samlet og præsenteret specifikt for netop nationalparkområdet. Indsamling og 
systematisering af viden om kulturhistorien vil være en fortløbende indsats, da ny viden også 
vil komme til.

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at tilvejebringe overblik og konkrete fakta om kulturhistorien i nationalparken.

2.2 Pleje, renovere og rekonstruere fysisk kulturarv 

Hvis fysisk kulturarv ikke plejes jævnligt, falder den hen i form af bl.a. tilgroning og udskridning. 
Det er vigtigt at iværksætte pleje i rette tid, da forfaldet ellers kan blive så fremskredent, at en mere 
omfattende renovering vil blive nødvendig. Myndigheder, lodsejere og nationalparkfonden har 
forskellige forpligtelser og muligheder i relation til plejen. 

I nogle tilfælde kan kulturarven være helt forsvundet og en egentlig rekonstruktion kan komme 
på tale. I visse tilfælde vil nationalparkfonden kunne indgå i et samarbejde med lodsejere, 
museer m.fl. om et sådant arbejde. Dette vil medvirke til at gøre landskabet flot, fortællende og 
tillokkende. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at den fysiske kulturarv værnes ved at pleje udvalgte kulturminder. 
• at der gennemføres en række spektakulære og eksemplariske plejeprojekter.
• at særlig værdifuld, fysisk kulturarv renoveres eller rekonstrueres. 

Her i Skullerupholm Teglværksovn blev sten brændt af ler fra Skullerupholmsletten. Forfaldet er tydeligt, så det hensigtsmæssige i beskyttelse 
eller delvis genopretning bør vurderes.
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Indsatser:

2.3.1 Kultur- og kunststrategi
Nationalparkfonden vil identificere kunstaktører i området og udarbejde en kultur- og kunststrategi, 
hvori det formuleres, hvordan kultur- og kunstprojekter kan spille en rolle i nationalparken og under-
støtte nationalparkens formål og målsætninger.

2.3.2 Oprette kulturpulje
Nationalparkfonden vil oprette en kulturpulje med det formål at gennemføre eller støtte kulturpro-
jekter i løbet af planperioden (se også indsats 5.1.2 Lokale nationalparkdage).

Kulturprojekter kan f.eks. være:
• Kunstværker eller naturporte i landskabet
• Koncerter i skoven
• Lydfortællinger fra området
• Teaterforestillinger på særlige kulturhistoriske steder

Indsatser:

2.4.1 Strategi og handleplan for immateriel kulturarv
Nationalparkfonden vil sammen med relevante samarbejdspartnere indsamle viden om traditioner 
med henblik på at sikre værdifuld immateriel kulturarv.

Efter en inddragende proces fastlægger nationalparkfonden en nærmere strategi for understøttelse 
af og bidrag til traditionsprojekter. På baggrund af strategien og indkomne forslag udarbejdes en 
handleplan for nationalparkfondens indsats.

Eksempler på lokale traditioner: 
• Ældre håndværkskunnen om vikingeskibe
• Traditionelle former for landbrugsdrift
• Kystkultur knyttet til Roskilde Fjord
• Historiske festtraditioner i landsbyer
• Den lokale byggeskik i området

2.4.2 Mands Minde
Nationalparkfonden vil i samarbejde med mediefolk stå for at indsamle erindringer, oplevelser og viden fra 
mennesker, som lever og har levet deres liv i nationalparken i en serie kaldet Mands Minde. 

• Mands Minde Fortællinger: En række dokumentariske podcasts, som også kan opleves via mobilen 
på særlige steder ude i nationalparken. Mennesker fortæller om oplevelser, tanker og drømme, som 
er knyttet til et sted – og brugeren kan både lytte og opleve stedet på samme tid.
• Mands Minde Film: Små dokumentariske film om mennesker og steder i nationalparken. De kan 
opleves både fra hjemmeside, mobiler mv. – og bruges i undervisning. 
• Mands Minde Arkiv: Med tiden opbygges et arkiv af lyd og billeder fra nationalparken, som kan bruges 
på mange forskellige måder.

2.4.3 Oprette traditionspulje
Nationalparkfonden kan oprette en pulje til at understøtte initiativer, der gennemføres med et formål 
om at bevare og videregive viden om lokale traditioner og håndværk (se også indsats 5.1.2 Lokale 
nationalparkdage).

2.3 Kultur og kunst

Kultur og kunst kan være med til at fortolke og perspektivere nationalparkens landskabelige og 
historiske værdier. Landskabet opfattes anderledes, når det formidles gennem kunst, og omvendt 
opleves kunstværker anderledes ude i landskabet end i en udstillingshal. Tilsvarende kan kulturelle 
initiativer om eksempelvis musik, teater eller historiefortælling sætte tanker og samtaler i gang 
om aktuelle emner.

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at initiativer inden for kunst og kultur er med til at formidle og tolke områdets historie, natur og landskab.
• at fremme realiseringen af kulturprojekter og afholdelse af kulturarrangementer i nationalparken.

2.4 Lokal viden og traditioner

Hver egn har stadig særlige traditioner som lokale dialekter og særlige ord om stedlige forhold og 
historie, kogekunst, musiktraditioner, Skt. Hans traditioner og „overtro“. Sådan viden og immateriel 
kulturarv bør dokumenteres, mens tid er – dels som en kulturarvsværdi i sig selv dels med henblik 
på eventuel videreførelse og nutidig brug. Denne immaterielle kulturarv omfatter også traditionel 
viden og kunnen indenfor visse håndværk, som er nødvendig for at kunne vedligeholde, rekon-
struere og formidle kulturhistorie. Dette kan f.eks. være i forbindelse med vikingeskibe og andre 
træbåde, landbohuse, „bedre byggeskik huse“, jagtvæsen og ældre landbrugsdriftsformer. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at immateriel kulturarv og viden dokumenteres. 
• at viden om lokale traditioner indsamles og videregives til nutidig brug og videreudvikling.

Freja og Odin på besøg i Gl. Lejre ved projektet Kunsten ud i Landskabet (2010). Kunst og landskab kan sætte hinanden i nyt lys.
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3. FriluftslivTrækfærgen på Kornerup Å blev etableret under 
forprojektet til nationalparken. Trækfærgen admi-
nistreres nu af Roskilde og Lejre kommuner.

I bekendtgørelsen for nationalparken er der fastsat 
følgende formål og målsætninger for friluftsliv:

Formål
• At styrke mulighederne for friluftsliv og særlige 
natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser.

Målsætninger
• Mulighederne for friluftsliv, natur-, landskabs- og 
kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.

• Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et 
bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokal-
befolkningen, turisterhvervet og relevante aktører, 
herunder berørte lodsejere.

• Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod 
slitage og forstyrrelse ved planlægning af faciliteter, 
stiforløb og formidling mv.

nationalparkfonden vil i førSte planperiode:

• styrke mulighederne for friluftsliv for alle befolkningsgrupper.

• arbejde for, at friluftslivet i nationalparken bliver udviklet bæredygtigt, så sårbar natur og kultur 
beskyttes og der tages hensyn til lokale beboere og lodsejere. 

• sikre, at udvikling af friluftslivet sker i dialog med lodsejere, friluftslivets organisationer, kommuner, 
turismeorganisationer m.fl. 

• styrke formidlingen om friluftslivet, så det bliver let for alle at få overblik over mulighederne og 
finde viden om den natur og kulturhistorie, man støder på i landskabet.

• arbejde for et mere samordnet system af stier, ruter og friluftsfaciliteter i området. Nationalparken 
har følgende overordnede prioritering vedrørende stier:
Første prioritet: Forbedre de eksisterende stier med f.eks. bedre og mere ensartet afmærkning og 
skiltning samt udbygning med shelters, bænke og andre faciliteter.
Anden prioritet: Etablering af nye stier. Nye stier skal have noget på hjerte og skabe nye sammen-
hænge og muligheder.

• arbejde for, at bløde trafikanter som gående og cyklister kan færdes mere sikkert langs udvalgte 
veje, hvor der er særlige oplevelsesmuligheder.

• være opmærksom på, at nye faciliteter for friluftslivet ikke bliver for dominerende i landskabet.

Fonden har følgende indsatsområder i første planperiode:
3.1 Alle ud i det fri
3.2 Bæredygtigt friluftsliv
3.3 Stier og faciliteter for friluftslivet
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Indsatser:

3.1.1 Kort og vidensbank til hjemmeside og app
Nationalparkfonden vil i samarbejde med et relevant webbureau og Naturstyrelsen udvikle et kort 
over stier, ruter og friluftsfaciliteter til hjemmesiden, som kan kobles på en vidensbank med viden om 
natur, kulturhistorie, færdselsregler, aktivitetsideer mv. 

Kortet skal tage udgangspunkt i eksisterende løsninger, f.eks. Friluftsguiden.dk eller Udinaturen.dk, 
som i forvejen holdes opdateret af kommuner, stat eller andre interessenter. Kortet skal kunne an-
vendes via mobilen, også som app, da dækning ikke kan garanteres i hele nationalparkens område. 
Kortet skal løbende kunne rettes eller udbygges med nye stier, ruter og faciliteter. Kortet skal kunne 
benyttes på dansk og evt. også engelsk og tysk.

For at sikre alle brugergrupper mulighed for friluftsliv vil nationalparkfonden, hvor det er muligt, 
arbejde med vejledning for brug af stier, ruter og friluftsfaciliteter som f.eks. rutelængder og zonering 
for forskellige brugergrupper. 

3.1.2 Foldere og kort
Nationalparkfonden vil udvikle en række trykte foldere med kort over stier, ruter og friluftsfaciliteter i 
nationalparken. De skal være lettilgængelige i felten, på besøgssteder og på nettet i danske versioner 
og evt. også engelsk og tysk.

3.1.3 Mennesker med funktionsnedsættelser
Nationalparkfonden vil udvikle en strategi for at øge tilgængelighed og adgang for mennesker, som 
er begrænset af funktionsnedsættelser. Strategien skal bygge på viden og erfaringer fra lignende steder 
og indeholde en plan for, hvordan nationalparkfonden kan indbygge hensyn til mange forskellige 
brugergrupper. 

Nationalparkfonden vil indgå i samarbejde med Red Barnet, Lejre Kommune og Handicapidrættens 
Videnscenter om oprettelsen af en familieoplevelsesklub med fokus på natur og friluftsliv for børn 
med funktionsnedsættelser i nationalparkens område. Nationalparkfonden vil kunne hjælpe med 
rammerne, f.eks. at finde baser, grej og evt. materialer.

Indsatser:

3.2.1 Kortlægge og monitorere friluftsliv
Nationalparkfonden vil i samarbejde med en forskningsinstitution udvikle et program til kortlægning, 
monitorering og dokumentation af friluftslivet i nationalparken for at sikre en bæredygtig udvikling 
af friluftsliv i området. 

Programmet skal kunne anvendes til: 
• at identificere friluftslivets brugere og deres behov og ønsker.
• at forstå færdselsmønstre og måle antal besøgende.
• at sikre og fremme et bæredygtigt friluftsliv uden konflikter. 

Programmet skal udvikles og anvendes i dialog med relevante parter. 

Programmet skal regelmæssigt evalueres og dokumenteres, så resultaterne kan indgå i nationalpark-
fondens planer, tiltag og prioriteringer fremadrettet. 

3.2.2 Forebyggelse af konflikter
Nationalparkfonden vil udvikle og formidle et sæt af gode råd og vejledninger til færdsel i national-
parken – særligt i naturen. Ønsket er at bruge formidling, viden og nudging til at gøre det enkelt for 
alle at færdes hensynsfuldt i forhold til sårbar natur, lodsejere og andre beboere.

Nationalparkfonden vil etablere et konfliktråd, som involverer alle relevante parter og fremmer dia-
log, tillid og ansvarlighed.

Nationalparkfonden vil undersøge mulighederne for at ansætte en naturvejleder, som har konflikt-
håndtering og -forebyggelse som en af sine arbejdsopgaver (se også indsatsområde 4.3 Styrket 
Naturvejledning).

3.1 Alle ud i det fri

Nationalparkfonden vil styrke mulighederne for friluftsliv og natur-, landskabs- og kulturhisto-
riske oplevelser for alle brugergrupper. Generelt mangler et godt overblik over mulighederne for 
friluftsliv i nationalparken samt forslag til ture og ideer til aktiviteter i området. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at formidle stier, ruter og friluftsfaciliteter, så det bliver enkelt for alle brugergrupper at planlægge og 
udøve friluftsliv.
• at der i forbindelse med udvikling af friluftslivet i nationalparken er opmærksomhed på adgang for men-
nesker, som er begrænset af funktionsnedsættelser.

3.2 Bæredygtigt friluftsliv

Friluftsliv er en kilde til sundhed, glæde og livskvalitet for mange mennesker. En opgave for na-
tionalparken er på en gang at styrke mulighederne for friluftsliv i området og samtidig bevare 
og styrke naturen i nationalparken samt tage hensyn til lodsejere og lokalbefolkning.

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at sikre en udvikling af et bæredygtigt friluftsliv i nationalparken, baseret på viden, dialog, tillid og ansvar.
• at iværksætte en række tiltag, som på en gang kan styrke friluftslivet og samtidig sikre, at sårbar natur 
beskyttes og at der tages hensyn til lodsejere og lokalbefolkning. Der vil være opmærksomhed på, at der 
ikke opsættes for mange eller for dominerende skilte og andre faciliteter for friluftslivet.
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Indsatser:

3.3.1 Eksisterende stier, ruter og faciliteter
Nationalparkfonden vil i samarbejde med de tre kommuner, Naturstyrelsen, foreninger mv. udarbej-
de en plan for, hvordan den rekreative infrastruktur kan styrkes på en bæredygtig måde. Overvejelser 
om kollektiv trafik og anden bæredygtig transport skal indgå. 

Nationalparkfonden vil som opfølgning på planen indgå i samarbejder om at forbedre og koordinere 
de eksisterende stier, ruter og friluftsfaciliteter, hvor det er hensigtsmæssigt, i respekt for dem som 
har etableret stierne eller faciliteterne. 

Eksempler på indsatser er:
• Renovere stisystem og anløbsplads på Eskilsø.
• Udbygge faciliteter til Skjoldungestierne.

Nationalparkfonden vil indgå i samarbejder om udvikling af særlige temaruter, hvor det er hensigts-
mæssigt. Det giver både mulighed for at forbedre brugernes oplevelser – og for at styre færdsel via 
positive tilbud. I idéfasen er f.eks. kommet forslag til ruter om botanik, geologi, kulturhistorie, fisk, 
særlige læringsruter og snorkelstier. 

3.3.2 Nye stier, ruter og faciliteter
Nationalparkfonden vil i forhold til ovenstående plan indgå i samarbejder om etablering af nye 
faciliteter for friluftslivet og enkelte nye stier og ruter, hvor det er hensigtsmæssigt og skaber nye 
sammenhænge og muligheder. 

Eksempler på indsatser er:
• Udvide Skjoldungestierne med spor fra Hvalsø station over Sonnerupgaard til Tadre Mølle.
• Undersøge muligheden for bedre stiforbindelser til Selsø Slot.
• Støtte til at etablere naturrum med shelters, som arkitektonisk spiller sammen med lysthus i herre-
gårdshaven ved Selsø Slot. Projektet gennemføres i samarbejde med Selsø Slot.

• Undersøge muligheden for at etablere ridesti fra Kornerup til Gl. Lejre, inklusiv en lille bro over Lejre Å.
• Støtte til at etablere en primitiv overnatningsplads med shelters ved molen fra det gamle skalle-
værk ved Østby i Roskilde Fjord. En forudsætning er at molen sættes i forsvarlig stand af ejeren og at 
Kystdirektoratet godkender renoveringen.
• Støtte til at etablere primitive overnatningsmuligheder i Boserup Skov og ved Lejre Å.
• Støtte til at etablere et-to fugletårne.

3.3.3 Grejbanker
Nationalparkfonden vil kunne støtte grejbanker, som udlåner friluftsudstyr og udstyr til naturpleje og 
formidlingsarrangementer til skoler, frivillige, arrangører mv. i området. Nationalparkfonden vil f.eks. 
støtte Boserupgård Naturcenters forslag om at opbygge en nationalparkgrejbank i samarbejde med 
bl.a. Kattinge Værk, Friluftsrådet og Nationalparkfonden.

3.3 Stier og faciliteter for friluftslivet 

Der findes allerede et vidtforgrenet netværk af stier, ruter og friluftsfaciliteter i nationalparken, 
som er etableret af frivillige, foreninger, kommuner, Naturstyrelsen, Skjoldungelandet mv. Idé-
fasen og den offentlige høring har afdækket en lang række ønsker om forbedring af de eksisterende 
stier og friluftsfaciliteter samt etablering af nye stier og faciliteter som shelters, overnatnings-
pladser, fugletårne, badebroer, udsigtspunkter, bænke, hvilesten, parkeringspladser, toiletter, 
grejbanker mv. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at skabe et samlet overblik over eksisterende stier, ruter og friluftsfaciliteter i både den grønne og den blå 
del af nationalparken.
• at udarbejde en plan for udvikling af en bæredygtig rekreativ infrastruktur, herunder bedre adgang med 
offentlig transport til nationalparken. Der skal være fokus på at kanalisere rekreativ færdsel udenom sårbare 
naturområder.
• at forbedre den eksisterende rekreative infrastruktur. 
• at støtte etablering af enkelte nye stier og ruter, hvor det er hensigtsmæssigt og skaber nye sammenhænge 
og muligheder.

Boserup Skov er et vigtig sted for friluftsliv. Nationalparkfonden vil arbejde for at udvide udbuddet af faciliteter. 
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4. Formidling, undervisning 
og forskning

På tur i skoven. Nationalparkfonden vil arbejde 
for at styrke naturvejledningen i området.

I bekendtgørelsen for nationalparken er der fastsat 
følgende formål og målsætninger for formidling, 
undervisning og forskning:

Formål
• At styrke forskning, undervisning og formidling af 
natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt frilufts-
mæssige værdier.

Målsætninger
• Formidling af nationalparkens natur, landskab og 
kulturhistoriske værdier skal styrkes i samarbejde 

med lokale aktører gennem koordinering, udbyg-
ning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner 
og faciliteter.

• Forskning og undervisning af børn og unge ved-
rørende nationalparken skal styrkes bl.a. gennem 
etablering af faciliteter og undervisningstilbud, der 
knytter sig til natur, landskab, kulturhistorie samt 
jordbrug, friluftsliv og miljø.

nationalparkfonden vil i førSte planperiode:

• skabe et solidt fundament for formidling, som både giver overblik over de muligheder som tilbydes 
i nationalparken, viden om nationalparken og ideer til aktiviteter i nationalparken.

• arbejde bevidst med formidling og kommunikation, så udvikling af nationalparken bliver et folke-
ligt projekt og til glæde for så mange mennesker som muligt.

• styrke formidling og undervisning om nationalparken via mange forskellige medier. Et hovedfokus 
er at give direkte oplevelser ude i nationalparken.

• have særligt fokus på børn og unge som en primær målgruppe. 

• samarbejde og koordinere indsatser med de mange formidlingsaktører i nationalparken.

• styrke forskning indenfor felter, der berører nationalparken.

Fonden har fastlagt følgende indsatsområder i første planperiode:
4.1 Formidling og kommunikation via medier
4.2 Fællesskab om formidling
4.3 Styrket naturvejledning
4.4 Synliggørelse i landskabet
4.5 Nationalparken som klasseværelse
4.6 Forskning
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Indsatser:

4.1.1 Kommunikationsplan
Nationalparkfonden vil udarbejde en kommunikationsplan, så strategier på kommunikationsområdet 
er afklarede og kan bruges til planlægning og i forbindelse med samarbejder. Centrale elementer i 
nationalparkens kommunikation vil f.eks. være hjemmesider, nyheder, nyhedsbreve, presse- og infor-
mationsarbejde, sociale medier samt indhold på besøgssteders hjemmesider og i deres materialer.

Nationalparkfonden vil udvikle en designmanual for trykte materialer og arbejde bevidst med grafik 
og udtryk. Designmanualen skal kunne udvikles videre med tiden. Nationalparkfonden vil også udvikle 
design for fysiske faciliteter, som kan være med til at skabe identitet og genkendelighed ude i felten (se 
også indsats 4.4.1 Fysiske formidlingselementer). Designet skal kun bruges, hvor det er hensigtsmæssigt.

4.1.2 Trykte materialer
Nationalparkfonden vil udgive et nyt, opdateret informationshæfte om nationalparken, som kan bruges af 
gæster, skoler, beboere, turister, besøgssteder mv. Informationshæftet skal versioneres til engelsk og tysk.
Nationalparkfonden vil udgive foldere, kort, plakater, hæfter, hvor der er relevant i forhold til andre 
indsatser. Alt papirmateriale skal også være tilgængeligt via nettet.

4.1.3 Hjemmeside
Nationalparkfonden vil udvikle den nuværende hjemmeside med en række nye strukturer for effektivt 
og brugervenligt at kunne formidle viden, ideer og oversigt over mulighederne ude i nationalparken. 
Nye strukturer til hjemmesiden kunne f.eks. være: 
• Kalender, som giver overblik over aktiviteter i området
• Vidensbank
• Kort som kan kobles til vidensbanken (også nævnt i andre indsatser)
• System til formidling af guider og ture

Nationalparkfonden vil i samarbejde med Naturstyrelsen opsætte en forkortet version af hjemmesiden på 
engelsk og tysk for turister. Nationalparken vil fortløbende skrive og redigere indhold til hjemmesiden.

4.1.4 Udvikle app til formidling
Nationalparkfonden vil udvikle en app eller anden mobil løsning, som kan styrke brugernes mulig-
hed for at søge ture, kort og information ude i landskabet, hvor netadgang ikke er sikret. Systemet 
skal være enkelt at administrere, så nationalparken let kan danne nye applikationer. Det tilstræbes, 
at systemet kan udvikles parallelt med kortet på hjemmesiden – og bygge på de samme kort, så alt 
opdateres samme sted. Der skal også udvikles basisapplikationer på engelsk og tysk.

Indsatser:

4.2.1 Samarbejdsforum for formidling
Nationalparkfonden vil etablere et ad hoc forum til dialog og samarbejde med de større besøgs-
steder og naturskoler. Dette samarbejdsforum skal koordinere idéer, samarbejder og indsatser om 
formidling, undervisning, lejrskoler, turister, arrangementer mv.

4.2.2 Formidlerkorps
Nationalparkfonden vil udvikle et koncept for et formidlerkorps, som kan skabe samarbejde, fælles-
skab og vidensdeling mellem frivillige formidlere, professionelle guider og nationalparkfonden. For-
midlerkorpset skal tilbydes kurser, certificering og nationalparkfonden vil – f.eks. i samarbejde med 
visitorganisationerne – sørge for, at det bliver let at finde og booke aftaler med formidlere og guider.

4.2.3 Inddragelse af frivillige
Nationalparkfonden vil i samarbejde med relevante parter udvikle og implementere en model for 
inddragelse af frivillige i forbindelse med formidling, naturpleje, friluftsliv mv. Modellen skal passe til 
området og bygge på erfaringer fra andre nationalparker og lignende steder.

4.2.4 Kurser og tilbud for formidlere
Nationalparkfonden vil i samarbejde med naturskoler, besøgssteder, uddannelsessteder, de andre 
nationalparker mv. udvikle og tilbyde: 

• Kurser for formidlere og guider med f.eks. særligt fagligt indhold, turguidning, fortælleteknik og 
førstehjælp 
• Kurser for frontpersonale på museer, turistkontorer, i butikker mv., så de bliver engagerede i natio-
nalparken og kan vise folk ud i den
• Kurser for lærere og pædagoger, så de får viden om nationalparken og lyst til at bruge den som 
klasseværelse

4.2.5 Udvikling af arrangementer og formidlingstiltag
Nationalparkfonden vil løbende indgå i større og mindre formidlingsarrangementer i samarbejde 
med besøgssteder, organisationer, kommuner, de andre nationalparker mv. Det kan bl.a. være års-
tidsarrangementer i forbindelse med solhverv og jævndøgn.

4.1 Formidling og kommunikation via medier

Nationalparkens målgruppe er bred og omfatter børn, unge, voksne og ældre fra såvel indland 
som udland. Det er vigtigt, at alle føler sig velkomne og oplyst. Nationalparkfonden vil benytte 
en række forskellige kommunikationsmidler i sin formidling, så det bliver enkelt for alle at 
skabe sig overblik, finde viden og idéer til besøg og aktiviteter i nationalparken. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at skabe et solidt fundament for formidlingen.
• at skabe en bred vifte af kommunikationsmidler og formidlingsmetoder, så mennesker med mange 
forskellige forudsætninger og behov føler sig mødt. 
• at tage udgangspunkt i eksisterende medier og digitale løsninger, som koordineres med de andre national- 
parker samt arbejde for forbedret mobildækning i området.

4.2 Fællesskab om formidling

En række stærke besøgssteder og naturskoler arbejder allerede med formidling af f.eks. natur 
og kultur i nationalparkens område, suppleret af foreninger, organisationer og enkeltpersoner. En 
opgave er at samle de mange aktører omkring en fælles identitet som andelshavere i national-
parken. Fællesskab, vidensdeling og solide samarbejder er centrale for kvaliteten af den sam-
lede formidling indenfor nationalparkens område. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at etablere, koordinere og udbygge formidlingssamarbejder og -fællesskaber.
• at udvikle efteruddannelse, som kan styrke vidensdeling og kvaliteten af formidlingen.
• at deltage i og bidrage til fælles tiltag og arrangementer i nationalparkens område. 
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Indsatser:

4.3.1 Naturvejledere og -formidlere
Nationalparkfonden vil afsøge muligheden for at ansætte en naturvejleder, evt. i samarbejde med en an-
den instans. Opgaver for en naturvejleder kunne bl.a. være frivilligkoordination, forebyggelse og håndte-
ring af konflikter samt styrkelse af skoler og institutioners muligheder for at bruge nationalparken i under-
visningen (se indsatsområde 3.2 Bæredygtigt friluftsliv og indsatsområde 4.2 Fællesskab om formidling).

En naturvejleder vil skulle have base i sekretariatet, men skal kunne virke fra flere steder. Et eksempel 
fra idefasen er naturskolen på Tadre Mølle, som ikke er bemandet i dag. Andre mulige steder skal 
også undersøges. Nationalparkfonden vil desuden arbejde for, at flere kommer til at arbejde med 
naturvejledning samt natur- og kulturformidling i området.

4.3.2 Natur- og kulturformidling på fjorden
Nationalparkfonden vil gerne være med til at give børn og unge i og omkring nationalparken mulig-
hed for at opleve fjorden og stifte bekendtskab med sejlads, fjordens biologi, blåt friluftsliv, marinar-
kæologi mv. Nationalparkfonden vil derfor undersøge muligheden for at indgå i samarbejde med 
Vikingeskibsmuseet om dele af projektforslaget Den blå port til nationalparken. 

Nationalparkfonden vil i planperioden desuden undersøge muligheden for at indgå i andre samar-
bejder omkring formidling af fjorden.

4.3.3 Naturformidling fra de kulturhistoriske besøgssteder
Nationalparkfonden vil i samarbejde med museer og kulturhistoriske besøgssteder undersøge mu-
lighederne for, at udvalgte besøgssteder kan styrke naturformidlingen med udgangspunkt i de ansatte 
kulturformidlere.

Indsatser:

4.4.1 Fysiske formidlingselementer
Nationalparkfonden vil arbejde med følgende fysiske formidlingselementer:

• Vejskilte: Nationalparkfonden vil i samarbejde med Vejdirektoratet og kommuner så hurtigt som 
muligt arbejde for opsætning af forskellige typer af vejskilte, som markerer nationalparken, bl.a. ved 
motorveje. En plan for vejskilte skal udarbejdes.
• Flag: Nationalparkfonden vil udarbejde et nationalparkflag og et koncept for, hvilke institutioner, 
som kan få lov at anvende flaget.
• Informationsskilte: Nationalparkfonden vil udarbejde et koncept for vedligeholdelsen og udarbej-
delsen af informationsskilte ude i landskabet og i byerne. Design af skilte skal understøtte national-
parkens identitet (se også indsats 4.1.1 Kommunikationsplan). 

4.4.2 Vinduer, porte og knudepunkter
Nationalparkfonden vil arbejde med følgende fysiske formidlingselementer:

• Vinduer: Et vindue til nationalparken er et særligt designet skab, som viser ud i nationalparken med 
kort, foldere og evt. en skærmløsning. Nationalparkfonden vil opsætte vinduer på eller ved museer, 
besøgssteder, naturskoler, slotte, kirker, turistkontorer, biblioteker, stationer, havne, vandrerhjem mv., 
som ønsker det.
• Porte: En port til nationalparken er en decentral indgang, som rummer en form for udstilling om 
nationalparken, udlevering af nationalparkmaterialer og evt. salg af nationalparkprodukter, pakker 
til rygsækken mv. Nationalparkfonden vil etablere porte på museer og andre besøgssteder, som er 
bemandede, og som har lyst til at stille plads til rådighed. 
• Et knudepunkt er et ubemandet sted i nationalparken, som giver de besøgende viden om og over-
blik over et områdes seværdigheder, ture og muligheder via skilte, foldere og ideer.

Nationalparkfonden vil starte med pilotvinduer og -porte på: 
• Museer og besøgssteder, som ønsker at være med
• Traktørstedet på Boserupgård Naturcenter
• Cafeen på Tadre Mølle

Nationalparkfonden vil i planperioden søge efter flere steder, som vil etablere porte mv.

4.3 Styrket naturvejledning

Naturen spiller en central rolle i nationalparken og i den fremtidige formidling. Der er imidlertid 
kun ganske få aktive naturvejledere og naturskoler i området, som dog heldigvis suppleres af 
mange kompetente frivillige naturformidlere. Der vil blive en stor efterspørgsel efter naturvej-
ledning i nationalparken både fra lokalbefolkning, skoler og turister. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at styrke naturvejledning og -formidling i nationalparken i samarbejde med besøgssteder, kommuner, 
Naturstyrelsen, foreninger mv.
• at styrke den frivillige naturformidling i nationalparken (se indstatsområde 4.2 Fællesskab om formidling).

4.4 Synliggørelse i landskabet

Nationalparken er klart afgrænset af streger på et kort, men ude i landskabet kan det være svært 
at se, hvor nationalparken begynder og hvor den ender. Derfor bliver det et centralt indsatsom-
råde i denne første planperiode at gøre nationalparken synlig.

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at synliggøre nationalparken ude i landskabet.
• at samarbejde med besøgssteder og andre centrale aktører om at skabe en nationalpark med mange 
indgange.
• at udvikle et koncept for design, funktion og opsætning af en række decentrale fysiske formidlingselementer, 
som kan være med til at styrke nationalparkens synliggørelse, formidling og profil. Formidlingselementerne 
skal kunne fungere uden bemanding af nationalparksekretariatet.

Nationalparkfonden vil arbejde for at styrke naturvejledningen i området.
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Indsatser:

4.5.1 Liste over nationalparkens seværdigheder
Nationalparken vil udvikle en liste over seværdigheder i nationalparken til brug for skoler, lejrskoler, 
lokale og turister.

4.5.2 Hjemmeside med undervisningsmaterialer
Nationalparkfonden vil opbygge en særlig underhjemmeside for skoler og institutioner med en bank 
af faglige undervisningsmaterialer, som kan vokse med tiden. Naturstyrelsen har i samarbejde med 
de andre nationalparker allerede etableret platformen til sådan en underside. Nationalparkfonden vil 
opbygge og indrette hjemmesiden med tekster, foto, tegninger mv. 

Nationalparkfonden vil løbende i samarbejde med besøgssteder, lærere, natur- og kulturvejledere 
og andre opbygge en bank af eksisterende og nyudviklede undervisningsmaterialer, der handler om 
nationalparken og kan bruges ude og inde. Der skal være materialer til mange af skolens fag og lære-
planer. Nationalparken vil også arbejde aktivt med deling af ideer og materialer via hjemmesiden.

Nationalparkfonden vil via hjemmesiden henvise til de mange eksisterende undervisningstilbud og 
materialer, som besøgssteder og naturskoler tilbyder.

4.5.3 Særlige tilbud til lokale skoler
Nationalparkfonden vil deltage aktivt i udvikling af følgende to tilbud til skoler:

• „Bliv skjoldunge“ udvikles for lokale skoler i samarbejde med områdets naturskoler og besøgssteder. 
Klasser, som tilmelder sig, får tilbud om en kæde af besøg og aktiviteter, som giver dem oplevelser, 
viden om og erfaringer med nationalparken. 
• „Valgfag om nationalparken“ udvikles for lokale skoler i samarbejde med naturskoler, besøgssteder, 
foreninger, skoler mv. Valgfaget skal give lokale udskolingselever viden om og oplevelser ude i natio-
nalparken og invitere dem til at blive en aktiv del af nationalparken. Valgfaget kan kobles til en form 
for junior ranger koncept, som udvikles i samarbejde med de andre danske nationalparker.

4.5.4 Nationalparkhøjskole
Nationalparkfonden vil udvikle et koncept for en Nationalparkhøjskole i samarbejde med lokale 
aftenskoler, naturskoler, besøgssteder, forskningsinstitutioner, foreninger, fortællere mv. Nationalpark-
højskolen kan bestå af en række ekskursioner, foredrag og studiekredse.

4.5.5 Lejrskole i nationalparken
Nationalparkfonden vil i samarbejde med naturskoler, besøgssteder mv. udvikle lejrskoletilbud og 
undervisningsmaterialer for lejrskoler i nationalparken. 

Nationalparkfonden vil indgå i samarbejde om udvikling af bl.a. følgende initiativer:

• Sagnlandet, Vikingeskibsmuseet, ROMU og Boserupgaard Naturcenter tilbyder at udvikle en 
Nationalpark Lejrskole med fokus på historie, hvor en klasse bor og oplever jernalder i Sagnlandet, 
vikingetid med Vikingeskibsmuseet og middelalder med ROMU. 
• Boserupgård Naturcenter indbyder forskellige aktører, herunder nationalparkfonden og Naturstyrel-
sen, til at deltage i udvikling af et nyt koncept for lejrskole, som både kan understøtte lokale skolers 
muligheder for overnatning i skoven, lejrskoleophold, arrangementer og sommerlejr.
• Nationalparken vil i samarbejde med andre aktører udvikle en Nationalparksommerlejr. Formålet 
er at give børn, unge og voksne gode oplevelser, opbygge viden om nationalparken og invitere 
målgruppen til at tage aktivt del i nationalparkens aktiviteter.

4.5.6 Årets art
Nationalparkfonden vil udvikle ideen „Årets art“, hvor nationalparkfonden udvælger en art, som der 
kan gøres noget særligt for i naturplejen f.eks. via borgerinddragelse. Samtidig formidles viden om 
arten via nationalparkens medier og f.eks. en kalender, hæfte, plakat eller lignende til skoler, familier 
eller lokale. Årets art kan også være en problemart.

4.5 Nationalparken som klasseværelse

Der findes i dag ikke tilbud og undervisningsmaterialer for skoler om nationalparken som helhed. 
Til gengæld har besøgssteder og naturskoler i området mange fine skoletilbud, hvoraf en del 
er relevante for nationalparken. Nationalparkfonden vil udvikle undervisningsmaterialer og 
-tilbud, som giver børn, unge, voksne og gamle mulighed for at lære om nationalparkens værdier 
og lokaliteter – gerne ude i nationalparken. Nationalparkfonden vil samtidig samle og henvise til 
eksisterende tilbud i området. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at opbygge viden om og interesse for nationalparkens værdier og lokaliteter.
• at indsamle, udvikle og distribuere undervisningsmaterialer og -tilbud. 
• at ruste lærere, pædagoger mv. til selvstændigt at bruge nationalparken som klasseværelse.
• at formidlings- og undervisningstiltag styrker flere af nationalparkens indsatsområder.

Duft til historien i Roskilde Domkirke. Nationalparkfonden vil samle tilbud til skoler og institutioner.
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Indsatser:

4.6.1 Understøtte forskning
Nationalparkfonden kan støtte nationalparkrelevante forskningsprojekter. 

Der er derudover på nuværende tidspunkt identificeret følgende projekter:
• Natur: Supplerende registreringer og overvågning (se indsatsområde 1.1 Mere viden om naturværdierne).
• Friluftsliv: Kortlægge og monitorere friluftslivet i nationalparken (se indsatsområde 3.2 Bæredygtigt 
friluftsliv).

Desuden er nationalparken samarbejdspartner i følgende projekter:
• Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme: Et samarbejdsprojekt mellem Roskilde 
Universitet, Københavns Universitet og arkitektfirmaet Norrøn.
• Plastfri Roskilde Fjord. Projektet er en del af ”Plastfrit Hav”, som er et samarbejde mellem Plastic 
Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien.

Her er eksempler på indkomne ideer til andre forskningsprojekter:
• Skjoldungesagaerne og deres forankring i nationalparken
• Forskning og formidling af klimaets udvikling siden istiden
• Naturtab i nyere tid i Nationalpark Skjoldungernes Land
• Udvikling af model for beskyttelse og bæredygtig benyttelse af Roskilde Fjord

4.6.2 Oversigt over eksisterende forskning
Nationalparkfonden vil formidle en oversigt over forsknings- og studieprojekter fra Roskilde Univer-
sitet, som har relevans for nationalparken. Center for Natur- og Nationalparkforskning og Roskilde 
Universitetsbibliotek har tilbudt at udarbejde oversigten.

I samarbejde med Roskilde Universitetsbibliotek formidles også mulighederne for at inddrage bru-
gen af Det Kongelige Biblioteks historiske digitale flybilledarkiv til forskning og formidling.

4.6.3 Idéer til studieprojekter
Nationalparkfonden vil samle relevante idéer til studieprojekter indenfor forskning og formidling i 
en form for udstillingsvindue på hjemmesiden, hvor studerende kan finde inspiration til studie- eller 
udviklingsprojekter. 

4.6 Forskning

Nationalparkens område har gennem tiden været genstand for intensiv forskning, og i dag arbejder 
en række universiteter, forsøgsstationer, museer og uddannelsesinstitutioner med forskning 
indenfor en bred vifte af fag. Nationalparkfonden vil, hvor det er muligt og relevant, styrke forsk-
ning og vidensformidling. 

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at styrke en bred vifte af forskning og vidensformidling inden for felter, som er af relevans for nationalparken.
• at nationalparken bruges som studieobjekt af forskere og studerende.
• at formidle forskning med relevans for nationalparken.
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5. Lokalsamfund, erhverv 
og turisme

På Ledreborg Livsstilsdage går 
lokalsamfund, erhverv og turisme 
op i en højere endhed

I bekendtgørelsen for nationalparken er der fastsat 
følgende formål og målsætninger for lokalsamfund, 
erhverv og turisme: 

Formål
• At understøtte en udvikling til gavn for lokalsam-
fundet, herunder erhvervslivet, med respekt for 
beskyttelsesinteresserne.

• At styrke bevidstheden om områdets værdier gen-
nem inddragelse af befolkningen i nationalparkens 
etablering og udvikling. 

Målsætninger
• Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et 
bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokal-
befolkningen, turisterhvervet og andre relevante 
aktører.

• Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil 
med omgivelserne.

nationalparkfonden vil i førSte planperiode:

• arbejde for, at lokalsamfundene og lodsejerne inddrages i nationalparkens udvikling og aktiviteter. 

• arbejde for, at nationalparkens aktiviteter, status og brand understøtter en vis lokaløkonomisk ud-
vikling, herunder sundere økonomi i lokalsamfund og flere arbejdspladser til følge.

• arbejde for, at lokale aktører, som har hver deres rolle og interesse i landskabet, bringes sammen for 
at drøfte tanker vedrørende relevante forhold i landskabet. 

• have særligt fokus på samarbejdet med jordbrugserhvervene, da disse erhverv anses for at være 
forudsætninger for at opnå mange af nationalparkens målsætninger.

• arbejde for at øge befolkningens forståelse for jordbrugerhvervene og deres roller i forvaltningen 
af natur og landskab, herunder formidle viden om jordbrug, jagt og fiskeri på lige fod med natur og 
kulturhistorie.

• arbejde for en udvikling af turismen i nationalparken, som er baseret på især natur, kulturhistorie, 
fødevarer og lokalsamfund.

• arbejde for, at turismen i nationalparken bliver udviklet på et bæredygtigt grundlag, hvor sårbar 
natur og kultur beskyttes og der tages hensyn til lokale beboere og lodsejere.

Fonden har fastlagt følgende indsatsområder i første planperiode:
5.1 Lokalsamfund og medejerskab
5.2 Udvikling af jordbrug og andre erhverv
5.3 Bæredygtig turisme
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Indsatser:

5.1.1 Udgive nationalparkmagasin
Nationalparkfonden vil i passende kadence udgive et nationalparkmagasin i præsentabel form for at 
skabe samling og fælles identitet samt for at udbrede kendskabet til nationalparken. Målgruppen er 
husstandene i og omkring nationalparken samt andre interesserede. Det er tanken, at magasinet kan 
afhentes af alle på biblioteker, rådhuse, besøgssteder mv.

5.1.2 Lokale nationalparkdage 
Nationalparkfonden vil støtte lokale begivenheder, arrangementer og fællesskaber, der er med til at 
fastholde interessen for nationalparken. Det medvirker samtidigt til opbygning af lokalkendskab hos 
befolkningen. Herved skabes større lokalt engagement - „det man kender til, holder man mere af“. 

Lokale nationalparkdage kunne f.eks. være:
• Fortælledage, hvor der sættes fokus på de lokales (egne) fortællinger.
• Folk og forskere: Møder, hvor videnskabsfolk og lokale videnspersoner udfordrer og supplerer hin-
andens viden om og fortolkning af lokale forhold og fænomener. 
• Fremvisningsdage, hvor lokalbefolkningen, lodsejere og formidlere viser frem, måske også på ste-
der, som ellers ikke er åbne for adgang. 
• Markplejedage, hvor interesserede landsbyer, lodsejere og frivillige i nærområdet kan gøre en fælles 
indsats om f.eks. naturpleje og kulturarvspasning.
• Maddage, hvor landmænd og fødevareproducenter fremviser fødevarer fra nationalparken. 
• Landsbydage, hvor landsbybeboere kan udvikle ideer til, hvordan de kan anvende nationalpark-
kvaliteterne til at udvikle deres landsbysamfund.

5.1.3 Adopter et stykke nationalpark
Nationalparkfonden vil undersøge muligheder for at understøtte, at især lokale skoler eller skoleklas-
ser kan få en særlig rolle i forbindelse med at passe et stykke jord, natur eller fortidsminde med hen-
blik på at skabe lokal bevidsthed om værdier i landskabet (se også indsatsområde 4.5 Nationalparken 
som klasseværelse).

5.1.4 Indsamle affald i landskabet
Nationalparken vil i samarbejde med relevante aktører afholde lokale arrangementer, hvor der er 
fokus på at indsamle affald i naturen.

Indsatser:

5.2.1 Brug af nationalpark-logoet til branding
Nationalparkfonden vil udarbejde retningslinjer for brugen af nationalparkens logo ved f.eks. salg af 
lokale produkter, ejendomme og annoncering af arrangementer. Retningslinjerne vil blive udarbej-
det i samråd med relevante erhverv og foreninger samt med inspiration fra de andre nationalparker. 
Retningslinjerne skal sikre, at brug af nationalparkens logo understøtter bekendtgørelsens formål og 
målsætninger for nationalparken.

5.2.2 Nationalparkkoncept for fremme af lokale fødevarer
Nationalparkfonden vil i samarbejde med bl.a. de andres nationalparker og SEGES under Landbrug & 
Fødevarer arbejde for, at der udvikles et samlet nationalparkkoncept, som kan fungere som afsæt-
ningskanal for lokale fødevarer fra nationalparkerne. 

Målet er at øge afsætningen af sådanne fødevarer både lokalt og nationalt, og samtidig bidrage til at 
styrke f.eks. naturen, landskabet eller kulturhistorien i nationalparken. 

5.2.3 Lokal afsætning af vildt
Nationalparkfonden vil arbejde for, at vildt fra nationalparken bliver mere tilgængeligt for lokalbefolk-
ningen og andre interesserede. Det vil således blive undersøgt, om nationalparkfonden har mulig-
hed for at understøtte etableringen af et vildtslagteri med lokalt udsalg.

5.2.4 Demonstrere jordbrug i miljømæssig og økonomisk balance
Nationalparkfonden vil arbejde for, at forskellige bud på bæredygtige produktionsformer indenfor 
land- og skovbrug demonstreres, dokumenteres og formidles.

5.1 Lokalsamfund og medejerskab

Nationalparken kan blive til glæde og berigelse for lokalbefolkningen, og et samspil mellem områ-
dets værdier og nationalparkens ressourcestærke befolkning bliver en vigtig del af det. National-
parken kan blive løftestang for området indenfor flere felter og nationalparkfonden vil inspirere 
til, at lokale aktører selv griber de nye muligheder for lokal udvikling.

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at øge lokalbefolkningens viden om og glæde ved naturen og kulturhistorien i nationalparken. 
• at skabe kendskab til lokale fællesskabers interesser og ressourcer og inddrage disse fællesskaber i udvik-
lingen af nationalparken.
• at frivillige generelt tilbydes at bidrage med viden og arbejdskraft, hvor det er hensigtsmæssigt.
• at der i nationalparkens nærområder foregår aktiviteter, der er med til at styrke lokalt medansvar og 
engagement i nationalparkens og bysamfundenes udvikling.

5.2 Udvikling af jordbrug og andre erhverv

Nationalparken skal understøtte en udvikling til gavn for erhvervslivet med respekt for beskyttelses- 
interesserne. Det er en særlig udfordring, hvordan nationalparkfonden kan bidrage til at sikre, at 
arealanvendelsen kan opretholdes og udbygges på en måde, der både er økonomisk rentabel for 
lodsejeren og kan opfylde de intentioner, der knytter sig til nationalparkens drift og udvikling.

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at stimulere udvikling, salg og markedsføring af særlige produkter, tjenester mv., der understøtter national- 
parkens formål og målsætninger. 
• at jordbrugene i området får flere muligheder for at være i miljømæssig og økonomisk balance og fortsat 
udvikling f.eks. ved at arbejde for, at naturpleje kan blive en ny driftsgren for jordbrug. 
• at lodsejerne i nationalparken får særlige tilbud om at udføre arbejde, der måtte blive foranlediget af 
nationalparkfonden, f.eks. anlæg af stier og naturpleje.
• at der foretages konsekvensanalyser for jordbruget i forbindelse med overvejelser om at gennemføre 
større projekter i landskabet. Der vil blive søgt løsninger, som ikke forringer jordbrugenes fortsatte drifts- og 
udviklingsmuligheder, men tværtimod netop bidrager til at fremtidssikre dem ved at stimulere til udvikling 
af driftsformer, der er bæredygtige.
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Indsatser:

5.3.1 Turismestrategi og -identitet
Nationalparkfonden vil i samarbejde med kommuner og andre relevante parter udvikle en strategi 
for turisme, som bl.a. skal definere nationalparkens turismeidentitet og -målgrupper, identificere 
hvordan nationalparken kan blive et spændende og klart defineret udflugtsmål og fastlægge, hvor-
dan der kan skabes gode værter og ambassadører i lokalområdet. En del af arbejdet med strategien 
vil være at drøfte og beslutte, hvordan bæredygtig turisme inden for nationalparken kan udvikles – 
f.eks. støttet af en EUROPARC-certificering eller lignende.

5.3.2 Synlighed for turister
Nationalparkfonden vil: 
• arbejde for lettilgængelig information på dansk, engelsk og tysk, både ude i landskabet, på inter-
nettet og på papir.
• formidle viden om lokalsamfundets tilbud til turister.

5.3.3 Turismepakker og -produkter
Nationalparkfonden vil i samarbejde med turismeorganisationer, kommuner, erhverv og andre rele-
vante parter bidrage til udvikling af: 
• turismeture, -pakker og -produkter, som er relevante og attraktive for forskellige typer af turister, 
særligt natur-, mad- og kulturturister.
• særlige tilbud for de mange potentielle éndagsturister.

5.3.4 Undersøge muligheden for flagskibsprojekter
Nationalparkfonden vil igangsætte forundersøgelser, som skal afdække muligheden for at etablere ét 
eller flere flagskibsprojekter, som både kan blive til glæde for lokale og tiltrække turister. Idéer er f.eks. 
etablering af:
• et besøgscenter (eller flere) for nationalparken.
• et højt udsigtstårn i Bidstrup Skovene (Lerbjergtårnet).
• rutefart om sommeren mellem havne i Roskilde Fjord. 

5.3 Bæredygtig turisme 

Der er et stort potentiale for at udvikle turismen i nationalparkens tre kommuner. Nationalpark-
fonden vil kunne bidrage til at videreudvikle turismen i området til gavn for erhvervsliv og lokal-
samfund. Det kræver samarbejde og strategi. En udfordring er at skabe en turismeudvikling, der 
både tager hensyn til sårbar natur og kultur, lodsejere og lokalbefolkning.

Nationalparkfonden vil i denne planperiode arbejde for:

• at synliggøre nationalparken som turistmål.
• at turisterne let kan få gode oplevelser ude i nationalparken.
• at søge nye og bæredygtige veje i udvikling af turismen.
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Bilag 1 - Oversigt over behov for tilladelser eller dispensationer
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1.1.1 Supplerende registreringer og naturovervågning
1.1.2 Forsøg med naturpleje
1.2.1 Informere om tilskud til skove
1.2.2 Beskytte skovenes naturperler
1.2.3 Bevare gamle træer
1.2.4 Etablere større græsningsskov
1.3.1 Informere om tilskud til naturpleje
1.3.2 Fremme pleje af værdifulde naturområder
1.4.1 Genoprette stenrev
1.4.2 Projekt Plastfri Roskilde Fjord
1.5.1 Informere om adgangsreglerne på fjorden
1.5.2 Undersøge tilbagegangen for ynglefuglene ved fjorden
1.5.3 Forvaltningsplaner for udvalgte arter
1.6.1 Et-to større naturgenopretningsprojekter
1.6.2 Syv-ti mindre naturgenopretningsprojekter
1.7.1 Kortlægge landskabelige værdier
1.7.2 Fem-syv landskabsprojekter
1.7.3 Kabellægge højspændingsledninger

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

2. Kulturhistorie og kultur

2.1.1 Kulturhistorisk Atlas
2.2.1 Strategi og handleplan for fysisk kulturarv
2.2.2 Gennemføre pleje- eller renoveringsprojekter
2.3.1 Kultur- og kunststrategi
2.3.2 Oprette kulturpulje
2.4.1 Strategi og handleplan for immateriel kulturarv
2.4.2 Mands minde
2.4.3 Oprette traditionspulje

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x
x
x

x

3. Friluftsliv

3.1.1 Kort og vidensbank til hjemmeside og app
3.1.2 Foldere og kort
3.1.3 Mennesker med funktionsnedsættelser
3.2.1 Kortlægge og monitorere friluftsliv
3.2.2 Forebyggelse af konflikter
3.3.1 Eksisterende stier, ruter og faciliteter
3.3.2 Nye stier, ruter og faciliteter
3.3.3 Grejbanker
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4. Formidling, undervisning og forskning H
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4.1.1 Kommunikationsplan
4.1.2 Trykte materialer
4.1.3 Hjemmeside
4.1.4 Udvikle app til formidling
4.2.1 Samarbejdsforum for formidling
4.2.2 Formidlerkorps
4.2.3 Inddragelse af frivillige
4.2.4 Kurser og tilbud for formidlere
4.2.5 Udvikling af arrangementer og formidlingstiltag
4.3.1 Naturvejledere og -formidlere
4.3.2 Natur- og kulturformidling på fjorden
4.3.3 Naturformidling fra de kulturhistoriske besøgssteder
4.4.1 Fysiske formidlingselementer
4.4.2 Vinduer, porte og knudepunkter
4.5.1 Liste over nationalparkens seværdigheder
4.5.2 Hjemmeside med undervisningsmaterialer
4.5.3 Særlige tilbud til lokale skoler 
4.5.4 Nationalparkhøjskole
4.5.5 Lejrskole i nationalparken
4.5.6 Årets art
4.6.1 Understøtte forskning
4.6.2 Oversigt over eksisterende forskning
4.6.3 Idéer til studieprojekter
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Oversigt over indsatser, der især kan kræve tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning samt tilladelse 
fra lodsejere for at kunne gennemføres. Det bemærkes, at nationalparkplanenes indsatser ikke må være i 
strid med Natura 2000-planer og -handleplaner, vandområdeplaner og - handleplaner, kommuneplaner og 
lokalplaner samt råstofplaner.
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Bilag 2 - Resumé af miljøvurderingen udarbejdet af konsulentfirmaet ORBICON

Indledning
Nationalpark Skjoldungernes Land har udarbejdet 
et „Forslag til Nationalparkplan for 2017-23 for Na-
tionalpark Skjoldungernes Land“. Denne plan er om-
fattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer  og der er på den baggrund 
foretaget miljøvurdering af de parametre, hvor 
nationalparken kan have en væsentlig miljøpåvirk-
ning. Det gælder parametre som geologi og land-
skab, naturværdier, kulturarv, friluftsliv, formidling 
og socioøkonomiske forhold. I det følgende er der 
en kort sammenfatning af de væsentligste påvirk-
ninger, der er fundet ved vurderingen i forhold til 
de nævnte parametre. 

Landskab – miljøvurdering
Generelt rummer nationalparken værdifulde land-
skaber og markante landskabstyper, samt nogle 
af Danmarks største sammenhængende fredede 
landskaber. Fjordlandskabet og det øvrige land-
skabs 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 karakterise-
ret ved at indeholde større og mindre bysamfund, 
herunder en del af den fjordnære del af Roskilde by. 
De største trusler og udfordringer for de landskabe-
lige 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 
skovrejsning, 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 
vurderes at nationalparkplanen vil kunne have en 
positiv effekt på oplevelsen af landskabet og geolo-
gien ved gennemførelse af projekter, som synliggør 
disse værdier. Dette vil ske ved direkte målrettede 
projekter, men også som effekt af naturplejetiltag i 
nationalparkområdet. 

Natur – miljøvurdering
Nationalparkområdet rummer mange og forskel-
lige 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 lokaliteter for engflora og dagsommerfugle, 
og fjorden er af international betydning for fugle-
livet. Desuden rummer området særligt et usæd-
vanligt rigt plante-, svampe- og fugleliv, og inden 
for pattedyr er der tilmed store værdier. Der er 
naturområder indenfor nationalparkområdet, der er 
det eneste, eller blandt meget få levesteder, for en 
række insekter. Det gælder f.eks. dele af skovene på 
Bognæs, hvor der er fundet arter som pragtsmælder 
(Ischnodes sanguinicollis) og Violsmælder (Limoni-
scus violaceus), den sidste anses nu for at være ud-
død i Danmark. Det er afgørende for samtlige arter, 

at deres levesteder bevares så godt som muligt. 
Derfor er naturpleje, begrænsning af næringsstoffer 
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 rela-
tion 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 gennem-
føre en række pleje- og restaureringstiltag, som 
kan øge synlighed og tilgængelighed i området 
under hensyn til de sårbare kulturspor og naturvær-
dier. Formidlingen af de kulturhistoriske værdier i 
området varetages primært af Roskilde Domkirke, 
Vikingeskibsmuseet, 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 nationalparkplanen 
vil kunne give de besøgende mere viden om de 
kulturhistoriske værdier ved den formidlingsindsats, 
der igangsættes. Det nære samarbejde, der udtæn-
kes i forhold til museer og aktivitetscentre relateret 
til kulturhistorie, vil fremme den positive effekt. Der 
er planlagt en række tiltag i forhold til pleje, renove-
ring og rekonstruktion af den fysiske kulturarv, der 
vil fremme bevarelsen af værdier, øge muligheder 
for oplevelser og sikre en bedre basis for informa-
tion omkring dette. Derudover vil det Kulturhistori-
ske 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 nationalparkom-
rådet. 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, fordybelse og sundhed. 
Dette giver et øget behov for at imødegå forholdet 
mellem benyttelse og beskyttelse af naturen gen-
nem vejledning og hensigtsmæssig planlægning. 
Det vurderes, at de tiltænkte aktiviteter i forhold til 
formidling omkring og udbygning af friluftsfacilite-
ter, 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 uddannelses-
institutioner 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 formid-
ling i samarbejde med lokale aktører. Dette sikres 
gennem flere forskellige tiltag, som udvikling af 
hjemmeside, apps, kurser, arrangementer mm.

Lokalsamfund, erhverv og turisme 
– miljøvurdering
Der findes i dag veletablerede lokale initiativer, 
bl.a. den lokale økologiske fødevare-produktion og 
forskellige former for oplevelsesøkonomi. National-
parken kan få en betydning for turismen i området 
på baggrund af de mange lokale initiativer og 
eksisterende samarbejder mellem de forskellige kul-
tur- og formidlingsinstitutioner, som kan resultere 
i flere besøgende til attraktionerne i området. Det 
vurderes, at nationalparkplanen vil fremme mulig-
hederne for bæredygtig turisme i området, og sikre 
en øgning af arbejdspladser i relation til turisme, 
formidling og omsætning i området. Det vurderes 
desuden at gennemførelsen af planen ikke vil have 
negativ påvirkning af primære erhverv i området, 
primært landbrug og skovbrug, men også her vil 
kunne have en positiv effekt ved støtte til koncept 
omkring lokale bæredygtige produkter og et egent-
ligt koncept for „nationalparkprodukter“.

Nationalparkens afgrænsning
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Nationalparkbestyrelsen pr. marts 2017

Udpeget af miljø- og fødevareministeren Lars Vedsmand, formand
Lejre Kommune Carsten Rasmussen
Roskilde Kommune Joy Mogensen
Frederikssund Kommune John Schmidt-Andersen
Danmarks Naturfredningsforening Søren Grøntved
Friluftsrådet Jan Eriksen
Dansk Ornitologisk Forening Solveig Jonasson
Lodsejerforeningen  Anne Stausholm
Landbrug & Fødevarer Marianne Svendsen
Dansk Skovforening Silvia Munro
VisitDenmark Mette Holmgren 
Slots- og Kulturstyrelsen Iben Bækkelund Jagd
Naturstyrelsen Jens Peter Simonsen
Nationalparkrådet Gordon P. Henriksen
Nationalparkrådet Jesper Brandt

Nationalparkrådet pr. marts 2017

Fishing Zealand Gordon P. Henriksen, formand
Roskilde Universitet Jesper Brandt, næstformand
Boserupgård Tim Krat, næstformand
Biologiforbundet Sten Asbirk
Borgergruppe i Skibbyområdet Bente Skytte
Danmarks Jægerforbund Tue Nygaard
Dansk Botanisk Forening Claus Helweg Ovesen
Dansk Islandshesteforening Henning Nevers
Det Danske Spejderkorps Brian Petersen
Gl. Lejre Bylaug Tine Kongsgaard
Handicaprådet i Lejre Erik Bahn
Kano- og Kajakforbundet Kaj Knudsen
Lejre Erhvervsforum Johan Scheel
Lejre Kunstråd Mogens Petersen
Orienteringsklubberne Jesper Fonager Uhre Christensen
Roskilde Katedralskole Sidsel Naut
Roskilde Domkirke David Høyer
Sagnlandet Lejre Lars Holten
Selsø Slot Louise Sebro (indtil april 2017)
Vikingeskibsmuseet Claus Christiansen

Nationalparkens sekretariat

Nationalparkchef Anders Bülow
Nationalparksekretær Camilla van Deurs Formann Jensen
Formidlingskoordinator Malene Bendix
Projektkonsulent Thomas Vestergaard-Nielsen

Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land har til huse på Ledreborg, Ledreborg Allé 2B, 4320 Lejre.

Sekretariatet kan kontaktes på telefon: +45  93 59 70 90 eller pr. mail: npskjold@danmarksnationalparker.dk

Hjemmeside: www.nationalparkskjoldungernesland.dk

Sekretariatet bistår nationalparkbestyrelsen og -rådet i deres arbejde og er ansvarlig for den daglige administration 
– herunder kontakt og information til borgere, projektledelse, samarbejde med myndigheder, formidlere og erhverv, 
mødeafholdelse og planlægning.

Nationalparken fik ved indvielsen i marts 2015 overrakt sit logo.  Det er en stilistisk fremstilling af fjord-
landskabet med skove, natur, marker, fjord, holme og fugle. Som eneste nationalpark rummer dette logo 
en mytisk figur, Skjoldungefiblen (se faktaboks på side 48), der symboliserer denne nationalparks stærke 
kulturhistorie. Kongekronen viser nationalparkens statslige forankring.  
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