Høringsnotat vedr. høringssvar til Forslag til Nationalparkplan 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land
Udsendt den 27. marts 2017 til afsendere af høringssvar
__________________________________________________________________________________________________________________________
Nedenfor gennemgås de i alt 56 indkomne høringssvar vedrørende Forslag til Nationalparkplan 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land, som
har været i høring i perioden 23. november 2016 til 20. februar 2017.
Kolonne A – Nr.: Indeholder et løbenummer, som er tildelt de enkelte høringssvar og som kan bruges som reference.
Kolonne B – Afsender: Indeholder navnet på den person, institution eller organisation, der har indsendt høringssvaret.
Kolonne C – Beskrivelse: Indeholder et resumé af høringssvaret.
Kolonne D – Bemærkninger/konsekvens: Indeholder fondens (bestyrelsens) bemærkninger til høringssvaret. Generelt har fonden ikke nået at tage
stilling til en prioritering af de mange idéer og ønsker om helt konkrete projekter, som derfor typisk vil indgå i nationalparkens idébank.
Kolonne E – Tema/Kategori: Er en inddeling af høringssvarene i seks temaer med hver sin farve (generelt = hvid; natur og landskab = grøn;
kulturhistorie og kultur = gul; friluftsliv = blå; formidling, undervisning og forskning = grå; lokalsamfund, erhverv og turisme = brun) samt en inddeling i
nedenstående fem kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.

Tilkendegivelser uden yderligere bemærkninger
Forslag om justering af statusdel ”Hvad har vi?”
Forslag om justering af rammedel ”Hvad kan vi?”
Forslag om justering af plandel ”Hvad vil vi?”, herunder forslag om yderligere projekter
Kritiske/Negative tilkendegivelser

Kolonne F – Ændring: Det er markeret med et X, hvor et høringssvar har medført ændringer i forslaget til nationalparkplan.

A
1

B
Mogens Petersen
Blomstervænget 3,
Øm
4000 Roskilde

C

D

E F

Indsats 4.2.2 og 4.2.3: Forslag om, at Nationalparkrådet udpeger
medlemmer til et Formidlingskorpsudvalg, der sammen med ét eller
flere bestyrelsesmedlemmer får til opgave at opbygge et formaliseret
grundkursus for formidlerne.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan arbejdet med at udvikle og afholde
kurser for formidlere og guider skal organiseres. Det vil ske som led i
udviklingen af et nærmere koncept for formidlerkorpset (indsats 4.2.2). Der
forventes dog en proces, som ledes af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer.

4

Indsats 4.4.1: Som supplement til skilte med nationalparkens logo
foreslås enten kunstskilte eller store figurer, der understøtter
fortællingen om Skjoldungerne.

Nationalparkfonden vil udarbejde et koncept for informationsskilte i
landsskabet (indsats 4.4.1). Der vil herudover være en proces for udviklingen
af en kultur- og kunststrategi (indsats 2.3.1). Forslaget vil indgå som
inspiration til dette arbejde.

4

Indsats 4.4.2: Forslag om, at antallet af pilotporte øges fra 2 til fx 6-9
steder eller at der lægges en specifik tidsplan for udbygningen af porte.

Det er ikke tilkendegivet i forslaget til nationalparkplan, at der (kun) skal være
to pilotporte. De første porte etableres på 1) Traktørstedet på Boserupgård
Naturcenter, 2) Caféen på Tadre Mølle og 3) Museer og besøgscentre, der
ønsker at være med.

4

Indsats 4.5.4: Forslag om, at der ikke alene dannes en
nationalparkhøjskole, men også en aftenskole samt at der dannes en ny
forening om skolerne, der kan opnå officiel godkendelse og dermed
adgang til støttemidler til lokaler og lærerlønninger.

Der er endnu ikke taget stilling til den nærmere form af nationalparkhøjskolen,
herunder hvordan organiseringen skal være. Det vil ske som led i
udarbejdelsen af et koncept for nationalparkhøjskolen (indsats 4.5.4).

4

2

Mogens Petersen
Blomstervænget 3Ø,
4000 Roskilde

Indsats 5.3.3: Forslag til konkret indsats om at udarbejde folder samt
arrangere guidede ture om Kulturstrøget i Roskilde.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og vil
indgå i den samlede idébank for nationalparken. Evt. realisering af forslaget vil
kræve samarbejde med og opbakning fra aktørerne bag Kulturstrøget.

4

3

”Stifinderne –
Skibby”
v/Bente Skytte m.fl.

Indsats 3.3.2: Forslag til nye stier i Selsø-området og en gang-/cykelbro
ved Langebro/Slusen mellem Selsø Sø og Roskilde Fjord.

Frederikssund Kommune har meddelt, at kommunen arbejder for at anlægge
en gang-/cykelbro ved Langebro/Slusen samt en forbedring af stiforløb i
umiddelbar tilknytning hertil. Fonden vil kunne supplere kommunens arbejde,
såfremt der kan indgås frivillige aftaler med lodsejeren herom.

4

2

4

Niels Jørgen
Rasmussen
Ruggårdsvej 18
4000 Roskilde

Forslag om nedramning af siddepæle til fiskeørn i bl.a. Kattinge Sø,
hvilket vil give gode muligheder for at opleve ørnen.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

5

Lejre Kommunes
Billedkunstråd
v/Mogens Petersen

Indsats 2.3.1: Billedkunstrådet tilbyder et samarbejde med fonden om at
tilrettelægge en inddragende proces, der kan føre frem til den nærmere
politik og strategi for brug af kunstværker i landskabet. Billedkunstrådet
har således søgt midler i Statens Kunstfond til at finansiere en
kunstkonsulent, der som kunstfaglig rådgiver vil kunne lede processen
frem mod udarbejdelsen af en kunststrategi i 2017.

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om, hvordan processen for at
udarbejde en kultur- og kunststrategi skal være. Der nedsættes en
arbejdsgruppe ledet af et bestyrelsesmedlem, som skal udarbejde et forslag
til strategi.

4

6

Bo Kærgaard Jensen
Kastelsvej 5
4000 Roskilde

Forslag om at lade én eller flere faghistorikere udtale sig om de historiske
indslag i det udsendte materiale, særligt vurderingen af Roskildeegnens
betydning for oprettelsen af det danske kongerige i slutningen af
vikingetiden. Det vurderes, at flere formuleringer vedrørende dette emne
kan være historiefagligt kritisable, hvoraf konkrete formuleringer fra side
2, 48 og 49 foreslås genovervejet.

Nationalparkplanens kulturhistoriske afsnit er udarbejdet i tæt samarbejde
og dialog med Roskilde Museum (ROMU), herunder på baggrund af et notat
fra ROMU om de kulturhistoriske værdier i nationalparken. På baggrund af
kritikken er ROMU konsulteret igen, og der er foretaget enkelte rettelser,
udeladelser og præciseringer i de kulturhistoriske afsnit i planen.

2 X
5

7

Lejre Kunstforening
v/Mogens Petersen

Indsats 2.3.2: Lejre Kunstforening anser den foreslåede kulturpulje, som
et nødvendigt værktøj, hvis det skal lykkes at sætte projekter i gang, hvor
kunstnere og kunstaktører inddrager landskabet, kulturhistorien og
naturen i deres kreative, skabende arbejde. Lejre Kunstforening kan godt
se sig selv som medarrangør for tilbagevendende kunst- og
kulturprojekter i nationalparken.

Høringssvaret hilses velkomment. Fonden vil i øvrigt bestræbe sig på at
samarbejde med aktører fra hele nationalparken.

1

8

Mogens Jensen og
Finn Eliasen
(Henning Nevers)

Forslag til ridesti fra Kornerup til Gl. Lejre. Ridestien følger dels
eksisterende veje på bl.a. HOFORs areal langs Lejre Å (Skjoldungestierne)
dels ny sti på areal, som ejes af Mogens Jensen selv. Ridestien kræver ny
overgang/bro over Lejre Å.

Den foreslåede ridesti medtages i den endelige plan som et eksempel på et
stiprojekt, der vil blive undersøgt nærmere.

4 X

3

9

Foreningen af
danske
Santiagopilgrimme
v/ Eli Lykke og Ib
Larsen

Foreningen arbejder for at fremme pilgrimsruter i Danmark. Der arbejdes
konkret med at føre en rute fra Roskilde til Ringsted gennem
nationalparken, og Lejre Kommune har givet tilladelse til at følge
Skjoldungestierne. Foreningen ønsker, at der langs ruten etableres
overnatningssteder med bad, toilet og mulighed for at tilberede mad, flere
borde og bænke, siddepladser og bedre afmærkning. Desuden fremsættes
ønske om, at ruten medtages på nationalparkens hjemmeside,
oversigtstavler og offentlige publikationer.

Generelt vil fonden arbejde for at udbygge faciliteterne langs
Skjoldungestierne under hensyntagen til beboerne samt informere om
udvalgte stier, ruter og friluftsfaciliteter fx via hjemmesiden, skilte og foldere.
Hvis fonden etablerer overnatningssteder langs stierne, må det forventes at
blive primitive overnatningssteder som f.eks. shelters.

4

10

Lejre Kommune

Kommunen takker for en flot, gennemarbejdet nationalparkplan, som er
fint i tråd med kommunens strategi ”Vores sted”. Kommunen ser frem til
det fremtidige samarbejde.

Kommentarerne hilses velkommen og fonden ser også frem til det
kommende samarbejde.

1

Kommunen ser muligheder for synergi mellem det kommunale projekt
”Vandets vej” til Tadre Mølle og med nationalparkplanens forslag om
naturprojekter ved Aastrup Kloster og udvidelsen af Skjoldungestien til
Tadre Mølle.

Det vil blive drøftet nærmere med kommunen, hvilken synergi der evt. kan
være mellem de nævnte projekter.

1

Der opfordres til, at nationalparkplanen sætter fokus på at kortlægge de
landskabelige kvaliteter. Desuden vil kommunen gerne i dialog med
nationalparken om prioriteringen af de landskabsprojekter, der skal
gennemføres.

Det er medtaget i den endelige plan, at fonden kan indgå i nærmere
samarbejder med kommunerne om at kortlægge landskabelige kvaliteter i
nationalparken. Det bemærkes, at Frederikssund og Roskilde kommuner
allerede har udarbejdet ”landskabskarakter-analyser” og at Geologisk
Museum har bidraget til at kortlægge de særlige landskabsformer i
nationalparken.

4 X

Kommunen glæder sig over, at nationalparken vil sætte fokus på at følge
og evaluere de effekter naturpleje har, og bemærker i øvrigt, at etablering
af høslæt- og kogræsserlaug er efterspurgt i kommunen. Kommunen har
udarbejdet en strategi for gadekær og deler gerne denne viden.

Kommentarerne hilses velkommen.

1

Det foreslås, at Den lokale byggeskik også nævnes som et eksempel på et
område, hvor indsatsen vedr. bevarelse af viden og kunnen indenfor
traditionel håndværk er nødvendig for at kunne vedligeholde
kulturhistorien i landsbyerne.

I den endelige plan er Den lokale byggeskik medtaget under indsatsområde
”2.4 Lokal viden og traditioner” som endnu et eksempel på en lokal tradition,
der bør dokumenteres.

4 X

4

11

De Historiske
Foreninger i Lejre
Kommune

Det foreslås, at nationalparken sætter mere fokus på de mange
fortællinger om skjoldungerne.

Fonden vil have fokus på at formidle ”Skjoldunge-fortællingerne” med vægt
på fortællingernes kobling til det lokale landskab. Forslaget vil kunne
gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet.

4

Det foreslås, at nationalparken arbejder med at tydeliggøre, hvor det er
muligt at færdes på Roskilde Fjord under hensyn til naturen, herunder
mulighederne for adgang til fjorden.

Forslaget er allerede indeholdt i høringsudkastet af planen, hvor der er fokus
på at formidle om adgangsmulighederne i hele nationalparken. Der vil
endvidere blive gennemført en særlig informationskampagne om
adgangsreglerne på fjorden (indsats 1.5.1).

4

Det foreslås, at der lægges én eller flere grejbanker i nærheden af skoler i
nationalparken.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

Det foreslås, at det konkretiseres nærmere, hvordan fx udviklingen af
friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag. Eksempelvis
foreslås en beskrivelse i nationalparkplanen af, hvordan den
affaldsproduktion, der måtte opstå på forskellige lokaliteter som følge af
besøgende i nationalparken, vil blive bortskaffet af nationalparken på den
mest miljørigtige måde.

I den endelige plan er det defineret på side 2, hvad der på et generelt niveau
menes med en bæredygtig udvikling, og der henvises til denne definition i
flere afsnit. Fonden anser ikke egentlig renovation som en opgave, der
påhviler nationalparken. I den endelige plan er der medtaget indsats om, at
fonden i samarbejde med andre aktører kan afholde arrangementer om
affaldsindsamling i landskabet.

4 X

Forslag om, at der er fokus på at ansætte en naturvejleder.

Forslaget indgår allerede i høringsudkastet (indsats 4.3.1).

4

Lejre Kommune vil gerne bidrage til udviklingen af de særlige ”maddage”
med fokus på lokale råvarer.

Kommentaren hilses velkommen.

1

Forslag om ”(Lands)by-dage”, hvor lokalsamfundene får mulighed for at
udvikle ideer til, hvordan de på helt specifikt by-niveau kan bruge
nationalparkkvaliteterne til at udvikle deres bysamfund.

I den endelige plan er Landsbydage medtaget som endnu et eksempel på,
hvad lokale nationalparkdage kan være (indsats 5.1.2).

4 X

Forslag om, at udvikling af friluftsliv og turisme bør også ske i et
samarbejde med kommunerne.

I den endelige plan er det præciseret, at udvikling af strategi for turisme skal
ske i et samarbejde med kommunerne og andre relevante parter. Det
fremgår allerede af høringsudkastet, at udvikling af friluftslivet skal ske i
dialog med bl.a. kommunerne.

4 X

Overordnet udtrykkes tilfredshed med planen. Det fremhæves, at der er
et stort overlap mellem de naturhistoriske og de kulturhistoriske
interesser, fordi nationalparken stort set er et kulturlandskab. Derfor

Fonden er opmærksom på, at der er et stort overlap mellem de
naturhistoriske og kulturhistoriske interesser i nationalparken. I den
endelige plan er der medtaget et opmærksomhedspunkt om dette i

4 X

5

v/ Bent Gottfredsen,
Karl Frandsen og
Bjarne Holm

advares om en for kontant opdeling i natur og kultur.

statusafsnittet om kulturhistorie.

Det foreslås, at det også prioriteres at genskabe voldgrave ved
Skullerupholm.

I den endelige plan medtages Skullerupholm som et eksempel på en
herregård, hvor der kan genskabes voldgrave.

4 X

Det foreslås, at der i områdets skove genskabes nogle få udvalgte
fiskedamme fra den katolske tid og op til 1700-tallet.

I den endelige plan er genskabelse af fiskedamme medtaget som et eksempel
på mindre kulturarvs-projekter.

4 X

Forslag om pleje af og efterplantning af alléer, da det både er af
naturhistorisk og kulturhistorisk interesse.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

Foreningen støtter en indsats, der kan sikre Skullerupholm Teglværk, og
foreslår en klimaskærm.

Høringsudgaven indeholder indsats om sikring og delvis renovering af
teglværket ved Skullerupholm. Der er ikke taget stilling til, om der skal
etableres en klimaskærm.

4

Forslag om at Tadre Mølle bliver en base for naturvejledning.

Tadre Mølle nævnes allerede i høringsudkastet som et eksempel på et sted,
hvorfra en naturvejleder vil kunne virke (indsats 4.3.1). Forslaget vil således
kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet.

4

Foreningerne bakker op om Lejre Kommunes forslag om at få formidlet
Lejre-sagnene bedre.

Fonden vil have fokus på at formidle om Lejre-sagnene, hvilket vil kunne ske
indenfor rammerne af høringsudkastet.

4

12

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Ingen kommentarer

13

Sankt Jørgensbjerg
Lokalråd
v/ Karin Mejding

Overordnet udtrykkes ros for en gennemarbejdet og smuk
nationalparkplan samt glæde over at Sankt Jørgensbjerg er indskrevet i
planen. Lokalrådet har et ønske om, at Sankt Jørgensbjerg Kirke
tydeliggøres i planen og har et konkret forslag til tekst om kirken.

Kommentarerne hilses velkommen.

Lokalrådet ser med glæde på indsatserne om formidling og undervisning,
og indgår gerne i dialog om formidling af Sankt Jørgensbjerg-området.
Der gøres opmærksom på, at der er et besøgscenter under etablering i L.
A. Rings Atelier, og der planlægges udarbejdet materiale til turist- og

Kommentarerne hilses velkommen.

1

2 X

I den endelig plan er det foreslåede tekstafsnit om Sankt Jørgensbjerg Kirke
medtaget i afsnittet om ”Kirker og klostre i Roskilde”.
1

6

undervisningsformål.

14

Roskilde og Omegns
Lystfiskerklub ROLK
v/ Uffe Clemmensen

ROLK foreslår, at der etableres 2-3 handicapfiskepladser i Roskilde Fjord,
og stiller sig gerne til rådighed for en drøftelse af placeringen af de
nævnte pladser. I øvrigt foreslås det, at en handicaporganisation skal
inddrages i udførelsen af fiskepladserne.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

15

Bjørn Petersen
Låddenhøj 77
4000 Roskilde

Forslag til ”Hvad har vi? – Natur”:
 Sct. Hans Hospital bør nævnes som eksempel på værdifuldt bynært
naturområde. Området bør i øvrigt medtages som et
opmærksomhedspunkt, da det endnu ikke er lokalplanlagt, hvordan
værdierne i området vil blive bevaret efter et salg.
 Brug af gift foreslås medtaget som et opmærksomhedspunkt.
 Problemarter foreslås medtaget som et opmærksomhedspunkt.

I den endelige plan er:
 Sct. Hans Hospital nævnt som et eksempel på et bynært naturområde,
som samtidig rummer store kulturhistoriske og rekreative værdier.
 opmærksomhedspunktet om ”invasive arter” ændret, så det også
omfatter andre problemarter.

2 X

Forslag til ”Hvad har vi? – Kulturhistorie”:
 Forslag om øget fokus på Sct. Hans Hospitals særlige kulturmiljø.
 Forslag om fokus på den tætte sammenhæng mellem de
kulturhistoriske, værdier, naturværdierne og de landskabelige
værdier i Nationalpark Skjoldungernes Land.

I den endelige plan er den tætte sammenhæng mellem de kulturhistoriske,
landskabelige og biologiske værdier i Skjoldungernes Land medtaget som et
opmærksomhedspunkt i det kulturhistoriske statusafsnit.

2 X

Forslag til ”Hvad har vi? – Friluftsliv”:
 Forslag om småændringer i fakta-tekst, ekstra benævnelser af
specifikke lokaliteter samt mere klarhed i fremstilling af opgørelser
for friluftsliv.
 Der foreslås opmærksomhedspunkter om biltrafikkens store
dominans, problemer med stinedlæggelser og manglende
stiforbindelser og ulovlige skilte med adgangsforbud.

I den endelige plan er det beskrevet:
 at bynære rekreative områder har en særlig betydning for friluftslivet.
 at hovedparten at de idrætsgrene, der udøves i naturen, også kan
karakteriseres som friluftsliv.
 at Skjoldungestierne i starten var forankret i ”Museet uden vægge”.
 at Sct. Hans-området og parkerne i Roskilde er eksempler på bynære
områder med stor rekreativ betydning.
 som et opmærksomhedspunkt, at der trods et generelt veludbygget
stinet i nationalparken stadig er områder, hvor der vil være en stor
rekreativ gevinst ved at etablere nye stier og faciliteter.
 at fonden vil arbejde for, at bløde trafikanter kan færdes mere sikkert
langs udvalgte veje, hvor der er særlige oplevelsesmuligheder.

Sct. Hans Hospital er allerede nævnt som et værdifuldt kulturmiljø.
2 X

7

Forslag til ”Hvad har vi? – Formidling, undervisning og forskning”:
 Der peges på, at der er flere forskningsinstitutioner end de nævnte.
 Forslag om opmærksomhedspunkter om dels formidling, der skal
fremme naturpleje dels honorering af ”frivillige”.

I den endelige plan er det præciseret, at der på side 82 alene nævnes
eksempler på forskningsinstitutioner i nationalparken.
Høringsudkastet giver allerede mulighed for formidling, som også fremmer
naturpleje. Fonden har ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om
og i givet fald i hvilket omfang, der skal ske aflønning af frivillige.

2 X

Forslag til ”Hvad har vi? – Lokalsamfund, erhverv og turisme”:
Der peges på
 at der er usammenhængende tal om befolkningen.
 at bæredygtig turisme ikke må dække over ”greenwash”, men reelt
skal være bæredygtig.
 at naturpleje bør nævnes/beskrives som en mulig driftsgren.
 at der bør være få fokus på at få flere unge ud i naturen.

I den endelige plan er:
 de anførte fejl og mangler rettet.
 medtaget, at fonden vil arbejde for, at naturpleje kan blive en driftsgren
for jordbrug.
Det er allerede nævnt som et opmærksomhedspunkt i høringsudkastet, at
børn og unge kommer mindre ud i naturen end deres forældre og
bedsteforældre.

4 X

Forslag til ”Hvad kan vi? – Rammer og forudsætninger”:
Der stilles spørgsmål om, hvordan det skal fortolkes, at fonden ikke kan
yde tilskud, hvis der allerede findes statslige tilskudsordninger.

Spørgsmålet er under nærmere afklaring i Miljøstyrelsen.

3

Forslag til ”Hvad vil vi? – Natur og landskab”:

I den endelige plan er der medtaget indsatser om at:

4 X











udarbejde plan for håndtering af problemarter.
bekæmpe affald i samarbejde med andre aktører.
forbedre plejeindsatsen på Lille Valby Enge, inkl. Bolund.
genoprette enge og tidligere boldbane ved Sct. Hans.
genoprette strandenge, hvis Vikingeskibsmuseet flyttes.
ved evt. sanering af Vest-hospitalet på Sct. Hans skal de
kulturhistoriske, naturmæssige og rekreative værdier respekteres.

Forslag til ”Hvad vil vi? – Kulturhistorie og kultur”:
 Forslag om opbygning af det kulturhistoriske atlas med
udgangspunkt i fortællingen om Absalons Bidstrup.
 Foreninger og borgere uden lodsejerskab skal også kunne inddrages,
når der skal udarbejdelses strategi og handleplan for fysisk kulturarv.
 Lille Valby Enges kulturmiljø bør plejes og formidles bedre.
 Tilbageflytte dansepavillon fra København til Kæpskoven og
genopføre den årlige tradition: ”rødgrødsballet”.



udarbejde en plan for at bekæmpe invasive arter og andre problemarter
på udvalgte naturområder.
indsamle affald i landskabet sammen med andre relevante aktører.

Forslagene om forbedret naturpleje og naturgenopretning mv. vil kunne
gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og vil indgå i den
samlede idébank for nationalparken.
I den endelige plan er afsnittet om strategi og handleplan for fysisk kulturarv
(indsats 2.2.1) justeret, så udarbejdelsen også vil ske i samråd med relevante
foreninger og borgere, som ikke er lodsejere. Det er endnu ikke besluttet,
hvordan det kulturhistoriske atlas skal opbygges op.
De konkrete forslag om kulturarvsprojekter vil kunne gennemføres indenfor
rammerne af høringsudkastet og vil indgå i den samlede idébank for
nationalparken.

4 X

8

Forslag til ”Hvad vil vi? – Friluftsliv”:
 Forslag om at give første prioritet til at afhjælpe den bløde trafiks
problemer med at færdes sikkert på vejene.
 Det udtrykkes bekymring for en overdreven ”møblering” af
landskabet med skilte og faciliteter. En mere ensartet afmærkning og
skiltning vurderes i øvrigt ikke altid at være af det gode, da der kan
være særlige kulturhistoriske værdier ved det eksisterende.
 Der peges på, at der vil være behov for at anvende nudging, regler og
kontrol for at fremme et bæredygtigt friluftsliv.
 Forebyggelse af konflikter bør også inddrage slid og ødelæggelser.

I den endelig plan er det medtaget at:
 fonden vil arbejde for, at bløde trafikanter kan færdes mere sikkert langs
udvalgte veje, hvor der er særlige oplevelsesmuligheder.
 ’nudging’ også vil blive anvendt til at fremme et bæredygtigt friluftsliv.
 fonden vil være opmærksom på, at faciliteter for friluftslivet ikke bliver
for dominerende i landskabet.

4 X

Forslag til ”Hvad vil vi? – Formidling, undervisning og forskning”:
Der stilles spørgsmål ved:
 om forskning er prioriteret højt nok i planen.
 hvorfor der skal være en fælles identitet af de mange
formidlingsaktører i nationalparken.
 værdien af, at det er markeret med skilte i landskabet, hvor
nationalparken begynder og ender.
 hvorfor børn skal undervises i nationalparken som helhed i stedet for
de egne og lokaliteter, som nationalparken omfatter.
 om det er en god idé at udvikle en kanon.

I den endelige plan er:
 det gjort tydelige, at nationalparken vil arbejde for at støtte en bred vifte
af forskning og vidensformidling, som er af relevans for nationalparken.
 det præciseret, at undervisningsmaterialer skal handle om de særlige
lokaliteter og værdier i nationalparkområdet.
 indsats 4.5.1 ændret til en ”Liste over nationalparkens seværdigheder”.
 indsats 4.5.5 justeret, så det fremgår tydeligere, at ”Lejrskole i
nationalparken” kan omhandle andre tider end jernalder, vikingetid og
middelalder.
 indsats 4.5.6 justeret, så det også kan omfatte problemarter.
Fonden ønsker i øvrigt ikke at pådutte en fælles identitet til de mange
forskellige formidlingsaktører i nationalparken, men vil alene arbejde for, at
de forskellige aktører betragter sig selv som andelshavere i nationalparken.
Fonden finder i øvrigt, at det er hensigtsmæssigt, at turister og andre
besøgende kan se i landskabet, hvor nationalparken begynder og ender,
hvorfor indsatsen med opsætning af vejskilte fastholdes.
Fonden vil løbende afsætte midler til forsøg med naturpleje. Der er ikke
truffet beslutning om, hvorvidt der på sigt skal etableres et egentligt
biologisk-kulturhistorisk forsøgscenter.

4 X

Der stilles forslag om:
 at der etableres en ”port” i Sct. Hans Have.
 at indtænke nyere tid og nutid i lejrskolekonceptet.
 at indsats ”4.5.6 Årets art” også kan omfatte problemarter.
 at etablere et biologisk-kulturhistorisk forsøgscenter om
naturforvaltning.

9

16

Kaj Nielsen
Ternevej 15
4000 Roskilde

Forslag til ”Hvad vil vi? – Lokalsamfund, erhverv og turisme”:
 Forslag om, at jordbrugene påvirkes til at fremme de potentielt
positive roller i forvaltningen af natur og landskab.
 Konkrete forslag til ændrede formuleringer side 147 og 149.
 Forslag om at turisme bidrager til at fremme en bæredygtig udvikling
 Som mulige formidlingsmæssige flagskibe nævnes 1) Sct. Hansområdet, 2) HOFOR’s bygninger ved Lejre samt 3) Evt. nyt
Vikingeskibsmuseum.

I den endelige plan er der ændret følgende:
 Side 147, 1. dot: ”øget omsætning” er ændret til ”sundere økonomi”.
Side 149, 4. dot: ”… 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.”
Fonden har ikke truffet beslutning om, hvorvidt der skal være ét eller flere
besøgscentre.

4 X

Der efterspørges flere vandreruter med udgangspunkt i de eksisterende
stier, markveje mv. Konkret forslag om afmærkede ruter i vest-siden af
Lille og Store Kattinge Sø, sti fra Ledreborg til Kirke Såby, alternative
forløb omkring fjorden væk fra veje samt forslag om etablering af
teltpladser i fx Kisserup Lod og Slorup Skov.

Forslagene vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken. Det bemærkes, at der
ikke har været kontakt til lodsejerne om de konkrete forslag. Evt.
gennemførelse af de foreslåede tiltag vil kræve, at der kan indgås frivillige
aftaler med lodsejerne herom.

4

Forslag om at afholde ”Fjordens Dag” og nogle dage om året etablere
historiske person- og fragtsejladser til de tidlige anløbssteder.

Forslagene vil kunne rummes indenfor høringsudkastet og vil indgå i
nationalparkens idébank.

4

17

HOFOR A/S
v/ Knud Rudolf
Hansen

HOFOR har med glæde gennemlæst nationalparkplanen, og ser frem til
godt samarbejde omkring kildepladserne og arealplejen af disse. Der
peges på, at offentlighedens adgang til kildepladserne muliggøres af
HOFORs anlæg og vedligehold af arbejdsveje.

Høringssvaret hilses velkommen.

1

18

Dansk Kano og
Kajak Forbund
(DKF)
v/ Irene Lauridsen

DKF er generelt positiv for de overordnede linjer i planen for friluftsliv,
men savner tanker om og retningslinjer for faciliteter og aktiviteter på
vandet. Eksempelvis savnes en registrering af de eksisterende kajakruter
samt information om områdets betydning som yngle-, raste- og
fourageringsområde for fugle.
DKF opfordrer til at nationalparken registrerer og formidler det blå
friluftsliv på samme niveau som det grønne friluftsliv.

I den endelige plan er kajakruter på fjorden medtaget på kortet over
stier/ruter side 67. Indsatserne 3.3.1 og 3.3.2 om henholdsvis eksisterende
og nye stier, ruter og faciliteter giver mulighed for, at der kan iværksættes
indsatser for friluftslivet på og ved fjorden. Flere af de konkrete eksempler
på indsatser vil være til gavn for det blå friluftsliv.
Fonden vil gennemføre en informationskampagne om adgangsreglerne på
fjorden, så det bliver nemt at få et overblik over reglerne.

2 X
4

10

19

20

Sten Asbirk
Helgesvej 1
4000 Roskilde

Lejre Turistforening
v/ Hans Jørgen L.
Larsen

Indledningsvist roses et flot resultat, og der udtrykkes tilfredshed med, at
tidligere fremsendte forslag (på nær ét – se nedenfor) er blevet
indarbejdet i forslaget til nationalparkplan.

Kommentarerne hilses velkommen.

1

Forslag om, at den endelige plan tilføjes en oversigt over de målbare mål
(svarende til planforslagets indsatser) med milepæle for, hvornår og
hvordan de enkelte indsatser vil blive gennemført. Det skal imødekomme
Rigsrevisionens kritik om manglende målbarhed af nationalparkarbejdet.
Oversigten kunne fx udarbejdes som skemaer i stil med bilagene til Thy’s
Nationalparkplan for 2016-22.

Fonden finder det ikke hensigtsmæssigt eller realistisk at planlægge
detaljeret for de næste seks år, hvornår og hvordan de enkelte indsatser skal
gennemføres. Det er så lang en periode, at denne planlægning hurtigt vil
blive overhalet af virkeligheden. Endvidere er flere indsatser så komplekse,
at det vil kræve forundersøgelser, inden der kan fastsættes specifikke mål og
milepæle.
I stedet vil fonden som supplement til nationalparkplanen udarbejde:
 Overordnet tidsplan for, hvornår de enkelte indsatser planlægges
gennemført. Der vil være tale om et dynamisk dokument, hvor der
løbende må forventes at være behov for justeringer.
 Årsplaner som beskriver, hvilke indsatser som planlægges gennemført i
et givent år. Årsplanerne vil også være dynamiske dokumenter.
 Forundersøgelser og/eller projektbeskrivelser for komplekse indsatser.

4

Forslag om, at nationalparken søges udvidet til bl.a. at omfatte Ryegaard
Gods og kysten ved Ejby og Ejby Ådal.

Fonden vil fastlægge en prioritering samt proces- og tidsplan for afklaring af
spørgsmål om eventuel udvidelse af nationalparkens afgrænsning.

4

Forslag om, at der bliver udarbejdet særlige sommerbusruter for turister.
Bussen skal køre på udvalgte dage og kunne transportere cykler.

Det fremgår af høringsudkastet, at der vil blive udarbejdet en plan for,
hvordan den rekreative infrastruktur kan styrkes på en bæredygtig måde,
hvor overvejelser om kollektiv trafik og anden bæredygtig transport skal
indgå. Forslaget vil således kunne gennemføres indenfor rammerne af
høringsudkastet og vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

Forslag om etablering af en sommerfærgerute til Eskilsø.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

Der peges på, at der gennem tiden er opsat mange seværdighedsskilte i
Lejre Kommune og at mange af disse skilte er i dårlig forfatning.
Foreningen finder, at der er behov for at få fornyet skiltningen og at få
udarbejdet et skilteprogram, der standardiserer skiltningen.
Det foreslås det, at der i et samarbejde mellem Visit Lejre/Lejre

Fonden vil gerne drøfte forslaget nærmere med Lejre Turistforening, Visit
Lejre, Lejre Kommune og andre relevante parter. Forslaget vil i øvrigt kunne
gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet.

4

11

Kommune, Nationalparken og Turistforeningen ses nærmere på, hvordan
dette kan gøres og hvordan det kan finansieres.

21

Tina og Tom
Kristiansen
Bjergskovvej 11
4330 Hvalsø

Ønsker ikke aktivitet eller stier mm. på deres ejendom.

Høringssvaret giver fonden anledning til at slå fast, at der kun vil blive
gennemført projekter ad frivillighedens vej.

4

22

Foreningen af
Lodsejere i
Nationalpark
Skjoldungernes
Land
v/ Anne Fischer
Stausholm

Lodsejerforeningen glæder sig over, at planen er af høj kvalitet,
professionelt i sit indhold og opsætning og med mange interessante
oplysninger, der anses for at være af stor værdi for det videre arbejde.
Der er en god balance mellem vision og konkrete tiltag.

Kommentarerne hilses velkommen.

1

Foreningen bakker op om planens vision, men den skal følges op af et
hensyn til lodsejere og en lokalbefolkning, der skal kunne følge med og
indgå som en integreret del af løsningerne.

Fonden er enig i de fremførte synspunker.

4

Foreningen lægger vægt på, at der ved gennemførelse af konkrete
projekter planlægges og tages hånd om adgangsforhold.

Fonden er opmærksom på, at der også skal tages hånd om adgangsforhold
ved gennemførelse af projekter i landskabet.

4

Foreningen finder, at der som følge af det store antal potentielle brugere
af nationalparken kan være behov for skærpede adgangsregler i form af
klare anvisninger for at undgå konflikter.

Fonden ser indsats ”3.2.2 Forebyggelse af konflikter” som en central indsats
på dette felt, hvor der bl.a. skal udvikles anvisninger på hensynsfuld færdsel i
nationalparkområdet.

4

Foreningen udtrykker tilfredshed med planens objektive tilgang til
vandmiljøet i Roskilde Fjord. Foreningen er bevidst om, at fjorden er
belastet af næringsstoffer, men mener, at der generelt har været et for
ensidigt fokus på landbrugets forurening.
Forslag om, at lodsejere inddrages i arbejdet med at samle de mange
formidlingsaktører om en fælles identitet som andelshavere i
nationalparken.

1

I den endelige plan er det præciseret (side 83), at lodsejerrepræsentanter
også kan involveres i arbejdet med at samle de mange formidlingsaktører om
en fælles identitet som andelshavere i nationalparken.

12

2 X

23

Jørn Borggreen
Rådalsvej 52
4040 Jyllinge

Det konstateres med tilfredshed, at jagt og jægere som naturforvaltere er
omtalt i planen. Set i det perspektiv kan jagt indgå som en del af
nationalparkens selvforståelse og formidling.

Kommentaren hilses velkommen.

1

Foreningen peger på, at anvendelsen af ordet bæredygtighed på side 100
kan misforstås og tolkes som ”økologisk”. Foreningen gør opmærksom på,
at den både repræsenterer konventionelle og økologiske landbrug. Det
foreslås, at begrebet ”bæredygtighed” anvendes i planen i samme
betydning som i Brundtland-rapporten.

Begrebet ”Bæredygtig udvikling” er defineret på side 2 i planen med
udgangspunkt i Brundland-rapporten. Der indføres henvisninger til dette
sted, når begrebet ”bæredygtig udvikling” anvendes i planen, så begrebet
ikke misforstås og tolkes som f.eks. økologisk landbrug.

2 X

Foreningens bemærkninger til indsatsplanen er, at der bør være stor
opmærksomhed på adgangsforhold i denne indledende fase, at det hilses
velkomment, at der er et prioriteret indsatsområde om pleje af lysåben
natur, at de foreslåede indsatser for friluftslivet er meget rammende for
de indsatsområder, som foreningen anser som værende af stor betydning
for at opnå et godt resultat, at indsatsen om forebyggelse af konflikter
anses for at være af stor betydning i forholdet mellem besøgende og
lodsejere og at idégrundlaget for Lokalsamfund, erhverv og turisme er et
værdifuldt afsæt for et samarbejde med og forståelse af
jordbrugserhvervet.

Kommentarerne hilses velkommen.

4

Forslag om at bevare Fjordmuseet i Jyllinge og indrette det til formidling
af fjorden. Stedet vurderes at være oplagt som traktørsted og til mindre
møder og udstillinger.

Det prioriteres at formidle om fjordens særlige værdier, jf. indsats ”4.3.2
Natur- og kulturformidling på fjorden”. Fonden har dog ikke aktuelle planer
om at overtage og drive Fjordmuseet i Jyllinge.

4

Forslag om at renovere resterne af den gamle smedje ved Bolund.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

Forslag om skovkunst á la Marselisborg skovene med træfigurer.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

Forslag om at etablere traktørsteder og toiletter med konkret forslag om
at etablere toiletforhold ved Bolund.

Fonden har ikke aktuelle planer om at etablere og drive traktørsteder. Det er
ikke på nuværende tidspunkt analyseret nærmere, hvor der evt. er behov for
at etablere toiletforhold.

4

13

24

Birgitte Boesen
Lergårdsvej 10
4050 Skibby

Forslag om at sammenkæde behovet for at afgræsse naturarealer i
nationalparken med behovet for naturvejledere. Det foreslås således, at
elever på Landbrugsskolen Sjælland og Roskilde Tekniske Skole skal have
ansvaret for et hjortehold året rundt. Hjortene foreslås samlet i
løsdriftsstalde omkring Landbrugsskolen Sjælland i vinterperioden og
flyttet rundt til naturarealer efter behov i sommerperioden. Eleverne kan
samtidig stå for naturvejledning.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

25

Dorthe Nielsen
Prins Buris Vej 6
4000 Roskilde

Takker for en velskrevet publikation, og synes, at idéen med frivillige, der
er knyttet til Skjoldungelandet, er en god ide.

Kommentarerne hilses velkommen.

1

Forslag om flere cykelstier i området.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

Udtrykker ønske om renere vand i fjorden, fx ved bedre
spildevandsrensning fra Roskilde Kommune.

Det beskrives i planen, at Miljø- og Fødevareministeriet og kommunerne
arbejder med at sikre renere vand i fjorden via vandplanlægningen.

4

Roskilde Universitet (RUC) ønsker at styrke kontakten til og blive
involveret i udviklingen af Nationalpark Skjoldungernes Land.
Der er generel tilfredshed med intentionerne i nationalparkplanens
indsats 4.6: ”Forskning”. RUC finder dog, at der er behov for et mere
udbygget og forpligtende program for forskningsindsatsen. Det foreslås
at etablere en samarbejdsaftale mellem nationalparken og RUC, der gør
det muligt at yde støtte til studenterprojekter. Samarbejdsaftalen kan
også omfatte udvikling af samfinansierede phd-projekter indenfor
områder af betydning for den langsigtede udvikling af nationalparken.

Fonden ser frem til et godt samarbejde med RUC. Der er ikke på nuværende
tidspunkt truffet beslutning om, hvorvidt samarbejdet skal formaliseres ved
en egentlig samarbejdsaftale. En evt. samarbejdsaftale vil kunne rummes
indenfor høringsudkastet.

4

Der gøres opmærksom på, at universitetsbibliotekets nye placering under
det Kgl. Bibliotek styrker mulighederne for et nært samarbejde om
udnyttelsen af det historiske digitale flybilledarkiv til forskning og
formidling af landskabets kultur- og naturhistorie. Der gøres i øvrigt
opmærksom på, at alle relevante studenterrapporter bliver udstyret med
emneordet ”Nationalpark Skjoldungernes Land”.

I den endelige plan er de beskrevne muligheder for samarbejde med
universitetsbiblioteket inddraget.

4 X

26

Roskilde Universitet
v/ Hanne Leth
Andersen

14

Forslag om, at der på RUC oprettes et ”vindue”, hvor publikum ud over
generel information om nationalparken kan stifte bekendtskab med de
aktiviteter på RUC, der har knyttet sig til nationalparkens område.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”4.4.2 Vinduer og porte” og vil indgå i den samlede idébank for
nationalparken.

4

Opfordring til, at den forskning og forskningsformidling, der udføres
omkring nationalparken, hviler på et solidt og kritisk grundlag. Det peges
eksempelvis på, at der på RUC er indsamlet empirisk viden om
landskabets udvikling under istiderne og at denne viden på flere områder
ikke harmonerer med de modelforklaringer på istidslandskabets
dannelse, der er præsenteret i nationalparkplanen.

Fonden er enig i, at den forskning og forskningsformidling, der udføres
omkring nationalparken, skal hvile på et solidt og kritisk grundlag.
Derfor har fonden også søgt hjælp på Geologisk Museum, KU, for at kunne
beskrive istidsdannelserne i området. Geologisk Museum har gennemlæst
præsentationen i planen og bakker op om beskrivelserne. Geologisk Museum
har været i dialog med RUC, hvilket har ført til ændring i en figur i museets
notat om landskabsformerne i nationalparken.

4
5

RUC nævner eksempler på mulige/igangværende forskningsprojekter:
 En kritisk, tværfaglig behandling af de historier om Skjoldungernes
liv, som den danske sagnhistorie har bragt til veje.
 Kortlægning og analyse af problemer med EU-habitatnaturtyper, der
på længere sigt er truet som følge af stigende vandstand.
 En klimahistorisk forsknings- og formidlingsprofil for
nationalparken, der omfatter formidling af de sidste 150 års studier
af klimaets udvikling siden istiden.
 Analyse af naturtab og tab af tilgængelig som følge af landbrugets og
byernes udvikling indenfor nationalparken.
 Roskilde Fjords kvalitet både som naturområde og som et
bæredygtigt forvaltet rekreativt område.
 Problemer med trafikdrab af dyr i nationalparken.
 Vurderingen af plastforureningens omfang og indflydelse i fjorden.
 Udvikling af bæredygtig turisme i nationalpark-området.

I den endelige plan er der nævnt flere af de foreslåede mulige
forskningsprojekter.

4 X

Forslag om grundlæggende overvejelser om, hvorvidt nationalparken bør
arbejde på at blive certificeret for bæredygtig turisme under den
Europæiske naturparkorganisation EUROPARC.

I den endelige plan er det beskrevet, at fonden vil udarbejde en strategi for
turisme, hvor en del af arbejdet vil være at drøfte og beslutte, hvordan
bæredygtig turisme indenfor nationalparken kan udvikles – f.eks. støttet af
en certificering under EUROPARC eller lignende.

4 X

Det tværfaglige Center for Natur- og Nationalparkforskning koordinerer
generelle forskningstiltag og formidlingsaktiviteter ved RUC med
perspektiver for Nationalpark Skjoldungernes Land og forventer et tæt
samarbejde med nationalparken i den forbindelse.

Kommentaren hilses velkommen.

1

15
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Landboforeningen
Gefion
v/ formand Torben
Hansen og
Bestyrelsesmedlem
Per Thomasen
(fremsendt af Erik
Hansen Blegmand)

Gefion kvitterer for en seriøs og gennemarbejdet plan, som på flere
forhold imødekommer lodsejerinteresser. Gefion konstaterer med
tilfredshed, at planen bygger på dialog, samarbejde og frivillighed.
Gefion anerkender ikke den statslige Vandområdeplans ensidige fokus på
kvælstof, som eneste årsag til manglende målopfyldelse i Roskilde Fjord.
Gefion kvitterer for, at fonden også nævner andre faktorer end
næringsstoffer, som har betydning for miljøtilstanden i fjorden.
Gefion bakker op om at genoprette stenrev samt forslaget om at
undersøge årsagerne til tilbagegangen for ynglefuglene ved fjorden.
Gefion gør opmærksom på, at tilskud til naturpleje i nogle tilfælde kan
være problematiske i forhold til øvrig EU-støtte, hvilket den planlagte
informationskampagne om tilskud til naturpleje bør tage højde for.
Gefion ønsker, at udviklingen af friluftslivet ikke blot skal tage hensyn til
lodsejere og beboere i området, men skal tage udgangspunkt i beboernes
og lodsejernes ønsker. Foreningen bakker op om, at der i planperioden
gives højere prioritet til at forbedre eksisterende stier end anlæg af nye.
Gefion peger på, at det i høj grad er kulturlandskabet, der er det
bevaringsværdige i denne nationalpark. Derfor skal det primære formål
med nationalparken være at videreudvikle de landbrugsaktiviteter, som
sikrer kulturlandskabet og dermed områdets særkende.
Gefion gør opmærksom på, at der kan være en konflikt mellem målet om
at skabe større sammenhængende naturområder og husdyrproduktionen
i området. Gefion støtter, at der skal foretages konsekvensanalyser for
jordbruget i forbindelse med overvejelser om at gennemføre større
projekter i landskabet, og at der vil blive søgt løsninger, som ikke
forringer jordbrugenes fortsatte drifts- og udviklingsmuligheder.

Kommentarerne hilses velkommen.

1

1

Fonden vil inddrage Gefion under forberedelsen af informationskampagnen
for at sikre, at kampagnen på en hensigtsmæssig måde informerer om
konsekvenserne ved at modtage et naturpleje-tilskud.
Det er et helt overordnet princip i planen, at de konkrete indsatser vil blive
gennemført i dialog og samarbejde med berørte lodsejere, beboere og
myndigheder, og at alle projekter skal gennemføres ad frivillighedens vej.

4

I den endelige plan er der medtaget et opmærksomhedspunkt om, at der er
et stort overlap mellem de kulturhistoriske, naturmæssige og landskabelige
værdier i nationalparken.

1 X

4

1
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Tove Binzer
Hjortemarksvej 4
Kisserup
4330 Hvalsø

Der er forslag om, at der i første planperiode:
 etableres gang- og cykelstier samt ridestier langs alle veje.
 sikres trafikseparering i småbyerne.
 etableres hvilepladser i ca. 1 km’s afstand fra landsbyerne.
 etableres postere mange steder.
 opstilles mindst 10 multtoiletter.
 etableres ridespor på udvalgte strækninger, der forbinder skove med
rideskoler og stutterier.
 indføres påbudt brug af cykelklokke og vimpel med navn.
 etableres mindst to picnicfaciliteter og 10 små p-pladser.
 etableres fugletårn i det nedlagte vandværk ved Kisserup.
 opstilles oplevelsesplatforme til småbørn på lavt vand og
badeplatforme på dybt vand i fjorden.



oprettes forskellige facebook-grupper med services for surfere,
kitesurfere, motorbåde med vandski og kajakker med henblik på at
kanalisere disse aktiviteter hensigtsmæssige steder hen.
Forslag om at etablere besøgscenter i HOFORs bygning ved Lejre samt
”skabe” på Tadre Mølle, Kisserup Vandværk, Lejre Museum, Pumpehuset
ved Kattinge, Roskilde havn/øvrige havne og ved indgange til statsskove.
Der efterlyses større opmærksomhed på, at nye læhegn kan sløre og
skjule landskabets konturer. Desuden udtrykkes der bekymring for, at
gamle jord- og stendiger samt stier og markveje fjernes flere steder.

Der efterlyses større opmærksomhed på at sikre stier, som kan bruges af
folk med barnevogne, handicappede i kørestole eller svagt-synede.
29

DOF-Roskilde
v/ Per Frydenlund
Nielsen

DOF roser en flot og ambitiøs plan, der bygger på et stort analysearbejde
og i væsentlig grad afsejler DOF’s forslag og synspunkter i idéfasen.
DOF efterspørger en form for prioritering af eller en rækkefølgeplan for
de mange initiativer, som planen indeholder. Det vil gøre det lettere at
overskue og følge op på initiativerne.
DOF foreslår, at der etableres en fugleø i forbindelse med
vådområdeprojektet syd for Selsø Slot.

Generelt vil de enkelte forslag kunne rummes indenfor høringsudkastet og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken. Det bemærkes dog, at
forslagene samlet set vil overstige fondens økonomiske muligheder for
anlæg for friluftslivet i første planperiode i væsentligt omfang.

4 X

I den endelig plan er problematikken om sikker færdsel til fods og på cykel
langs veje indført som et opmærksomhedspunkt på side 70, og på side 131 er
indført, at fonden vil arbejde for, at bløde trafikanter kan færdes mere
sikkert langs udvalgte veje i nationalparken, hvor der er særlige
oplevelsesmuligheder.
Det fremgår af høringsudkastet, at fonden i samarbejde med de tre
kommuner, Naturstyrelsen, foreninger mv. vil udarbejde en plan for,
hvordan den rekreative infrastruktur kan styrkes på en bæredygtig måde
(indsats 3.3.1).
Fonden har ikke truffet beslutning, hvorvidt og i givet fald hvor der skal være
ét eller flere besøgscentre i nationalparken. Fonden vil etablere et ”vindue”
eller en ”port” på cafeen på Tadre Mølle. Der er ikke truffet beslutning om,
hvorvidt der skal etableres ”vinduer/porte” på de andre steder, der nævnes.
I den endelige plan vil fonden nævne, at anlæg af fx nye læhegn i nogle
tilfælde kan sløre og i andre tilfælde fremhæve landskabets konturer.
Jord- og stendiger i det åbne land er allerede beskyttet af gældende
lovgivning, og der gælder særlige regler for nedlæggelse af stier og veje. Det
er en myndighedsopgave at sikre, at reglerne overholdes.
Fonden vil udvikle en strategi for at øge tilgængelighed og adgang for
mennesker, som er begrænset af funktionsnedsættelser (indsats 3.1.3).

4

Kommentaren hilses velkommen.

1

Der henvises til svar på tilsvarende kommentar under nr. 19.

4

Frederikssund Kommune har meddelt, at kommunen vil etablere en fugleø
som led i vådområdeprojektet.

4

17

2 X

4
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Hvalsø Bylav
v/formand Gert
Fabrin

Forslag om at udnytte Hvalsøs strategisk gode placering, som ”port til
naturen” i nationalparken med Hvalsø Station som bemandet
udgangspunkt med information, udstillinger, salg af produkter,
gallerivirksomhed samt turist- og borgerinformation.

Forslaget vil til kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”4.4.2 Vinduer og porte” og vil indgå i den samlede idébank for
nationalparken.

4

Forslag om at naturvejledning prioriteres højt med bl.a. faste placeringer
med grej, oplysninger og mulighed for undervisning i Hvalsø og på Tadre
Mølle.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”4.3.1 Naturvejleder” og vil indgå i den samlede idébank for
nationalparken.

1

Forslag om etablering af toiletter, gerne sammen med pit-stop med
mulighed for at opbevare bagage, drikkevand og turistinformation.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”3.3.2 Nye stier, ruter og faciliteter” og vil indgå i den samlede
idébank for nationalparken. Det bemærkes, at det ikke på nuværende
tidspunkt er analyseret nærmere, hvor der evt. er behov for at etablere
toiletforhold.

4

Forslag om, at information (fx brochurer) om nationalparken spredes ud i
lokalområderne i og omkring nationalparken, bl.a. til lokale handlende.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”4.1.2 Trykte materialer” og vil indgå i den samlede idébank for
nationalparken.

4

Forslag om, at turismen bør fokusere på vandrende og cyklende. Det vil
betyde stor benyttelse fra nærområdet og give en bæredygtig udvikling.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”5.3.1: Turismestrategi og identitet” og vil indgå i den samlede
idébank for nationalparken.

1

Opbakning til idéen om at udvikle Lerbjergtårnet, også for at sætte
kulturhistorisk fokus på udflytterbyen Lerbjerg.

Kommentaren hilses velkommen.

1

Forslag om at handle hurtigt i forhold til planens indsats til sikring og
delvis renovering af teglværket ved Skullerupholm.

Fonden er bekendt med, at forfaldet er fremskredent.

4

Forslag om at synligøre kulturspor i skovene på lettilgængelige steder.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet, og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

Forslag om at formidle oplysninger om nationalparken og bestyrelsens
arbejde fx ved at oprette en venneforening og lægge referater fra
nationalparkbestyrelsens møder på hjemmesiden.

Fonden vil formidle oplysninger om nationalparken på mange måder:
via nyhedsbreve, hjemmeside, presse og informationsarbejde, foldere,
facebook, instagram mv. Bestyrelsesreferater lægges på hjemmesiden.

1

18

Forslag om en udvidelse af nationalparken bliver medtaget som
indsatsområde, herunder at Hvalsø medtages i nationalparken.

Fonden har valgt ikke at beskrive en evt. udvidelse af nationalparken som en
egentlig indsats, da det er af en helt særlig karakter sammenlignet med de
øvrige indsatser. Fonden vil fastlægge en prioritering samt en proces- og
tidsplan for afklaring af spørgsmål om evt. udvidelse af nationalparken.

4

Fremsendt af
Michael Svane
Jørgensen
Carsten Rasmussen
Connie B. Jensen
Hans Jørgen Lych
Larsen
Karl Frandsen
Jesper Brandt

Indledningsvist takkes for et overordentligt flot og gennemarbejdet
forslag til nationalparkplan, som udtrykker et højt ambitionsniveau.
Der peges på, at det bevaringsværdige i nationalparken i høj grad er
kulturlandskabet, der er skabt af landbruget. Der stilles forslag om, at
nationalparken skal formidle såvel historien om landbrugets udvikling
indtil nu (inkl. udviklingen siden 1. verdenskrig med husmandsudstykninger mv.) som indgå i diskussionen af de store forandringer som
landbruget står overfor. Skal Danmark fx fortsætte strukturudviklingen
og dermed industrialiseringen, som vi ser det nu, eller skal der tænkes
nyt? Nationalparken skal ikke give svarene, men stille spørgsmålene.
Der er forslag om, at nationalparken arbejder med et dynamisk
historiesyn, hvor man åbner for en mangfoldighed af perspektiver både
på landskabets forandring og på, hvordan dette kan formidles på måder,
som perspektiverer til nutidens og fremtidens liv i kulturlandskabet.

Kommentaren hilses velkommen.

1

Fonden er enig i, at det til stadighed er vigtigt at debattere og stille spørgsmål
ved, om landbruget udvikler sig i en hensigtsmæssig retning – ikke mindst i
Skjoldungernes Land, hvor kulturlandskabet er centralt.

4

32

Dansk Vandrelaug –
Stiudvalget/ Region
Sjælland
v/Otto Bilsby

Dansk Vandrelaug gør opmærksom på, at Skjoldungestien nogle steder
savner vedligeholdelse og har konkrete forslag til udskiftning af pæle.

Lejre og Roskilde kommuner har ansvaret for at vedligeholde
Skjoldungestien. Lejre Kommune er orienteret om, at der er behov for
udskiftning af enkelte pæle.

1

33

Ole Hindsby
Truelstrupvejen 6
4130 Viby Sjælland

Forslag om at sikre passage via en tunnel under den stærkt trafikerede
Roskilde-Ringstedvej fra Skjoldungernes Land ved Lejre, langs Gudernes
Stræde til Ramsødalen øst for Lejre.

Forslaget vedrører et område, som ligger udenfor nationalparkens grænse.
Fonden har derfor ikke mulighed for at støtte en sådan tunnel.

1

34

Herluf Hansen
Dannebrogsgården
Hornsherredvej 44
4060 Kirke Såby

Forslag om at etablere kyststien omkring fjorden.

Fonden vil generelt arbejde for, at der etableres nye stier og ruter, hvor det
er hensigtsmæssigt og skaber nye sammenhænge og muligheder – også
omkring fjorden. Det bemærkes, at flere steder følger nationalparkens
afgrænsning kystlinjen, og det vil alene være muligt at etablere stier indenfor
grænsen og hvor det er muligt at indgå frivillige aftaler med lodsejere herom.

4

31

Nationalparkplanen rummer initiativer, som giver mulighed for at formidle
den landbrugsudvikling, der har tegnet sig siden 1. verdenskrig med
husmandsudstykninger mv., og som vil kunne sætte den fremtidige
landbrugsudvikling til debat og bidrage til at finde nye veje. Det fremgår
således af planen, at fonden vil formidle om jordbrug på lige fod med natur
og kulturhistorie, mens indsats 5.2.4 giver mulighed for at demonstrere og
formidle forskellige bud på bæredygtige produktionsformer indenfor landog skovbrug.

19

35

Ole Theill Knudsen
Holbækvej 52
Gundestedvej 40
4330 Hvalsø

Forslag om at udvide nationalparken med:
- Gyldenløveshøj
- Ryegaard og Trudsholm Godser

Fonden vil fastlægge en prioritering samt en proces- og tidsplan for afklaring
af spørgsmål om eventuel udvidelse af nationalparkens afgrænsning. Ejeren
af Ryegaard Gods har fremsendt anmodning om, at godset inddrages i
nationalparken. Ejeren har præciseret, at anmodningen ikke omfatter
Trudsholm Gods.

4

Anerkendelse af en velgennemarbejdet og veldokumenteret plan og
enighed i præmisser og visioner bag planen.

Kommentarerne hilses velkomment.

1

Forslag om, at Hvalsø Station inddrages som port til nationalparken med
information og evt. turpakkeløsninger i samarbejde med DSB.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”4.4.2 Vinduer og porte” og vil indgå i den samlede idébank for
nationalparken.

4

Forslag om særligt at satse på friluftsturister, bl.a. ved at styrke
friluftsfaciliteter som shelterpladser, grejbanker og informationsstandere.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats 3.3.1 og 3.3.2 om henholdsvis eksisterende og nye stier, ruter og
faciliteter og vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

1

Forslag om, at nationalparkens sekretariat – gerne som katalysator - går
ind i arbejdet med udvikling af de gamle vandværksbygninger i Lejre, som
menes at blive stillet til rådighed for grupper og institutioner for
anvendelse til offentlige formål.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”4.4.2 Vinduer og porte” og vil indgå i den samlede idébank for
nationalparken.

4

Forslag om registrering og evt. vedligeholdelse af alle mindesten og
mindepladser, som er i området.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”2.2.1 Strategi og handleplan for fysisk kulturarv” og vil indgå i den
samlede idébank for nationalparken.

4

Forslag om, at fonden skal forsøge at opnå aftaler om bevarelse og adgang
til de historiske rester som endnu eksisterer af Den Sjællandske
Midtbane.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”4.4.2 Vinduer og porte” og indsats ”2.2.1 Strategi og handleplan for
fysisk kulturarv”, og vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

Forslag om, at Nationalparkens bestyrelse bør arbejde for at opretholde
den hævdvundne ret, der er til at færdes på stier i området.

Der findes allerede særlige regler om nedlæggelse af stier og veje. Det er en
myndighedsopgave at sikre, at reglerne overholdes.

4

Forslag om at sekretariatet bør samle og videreformidle alle de
informationsfoldere, der allerede findes fra området.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet.

1

Forslag om at Helvedeskedlen ved Raunsholte i Bidstrupskovene bruges
ved arrangementer og events.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet.

1

20

36

Naturvejlederforeningen
v/ formand Peter
Baloo Laurents

Der takkes for et godt og ambitiøst planudkast, som fremstår
gennemarbejdet, detaljeret og letlæseligt.

Kommentaren hilses velkommen.

1

Bæredygtigt friluftsliv på fjorden er centralt, og Naturvejlederforeningen
opfordrer til at en informationskampagne om adgangsforhold suppleres
med informationer om gode ture og spændende oplevelser på fjorden.

Fonden vil både formidle adgangsreglerne og de mange muligheder for
friluftsoplevelser på fjorden, hvilket allerede fremgår af høringsudkastet.

1

Opfordring til, at fonden støtter op om, at der ansættes flere
naturvejledere i nationalparken, da det er vigtigt at sikre kvalificeret
formidling af natur og udeliv.

I den endelige plan fremgår det, at fonden vil arbejde for, at flere kommer til
at arbejde med naturvejledning samt natur- og kulturformidling i området.

4 X

Naturvejlederforeningens foreslår, at opgaven med at formidle naturen
prioriteres højt, og at nationalparken skal søge at sikre faste
naturvejlederfunktioner samt styrke samarbejdet mellem ansatte
naturvejledere og frivillige naturformidlere.

Forslaget vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastet, bl.a.
indsatsområde ”4.2 Fællesskab om formidling”.

1

Opfordring til at nationalparken i samarbejde med andre danske
nationalparker er med til at sætte formidlingen af den danske natur på
dagsordenen overfor både lokale indbyggere samt danske og
udenlandske turister.

37

Jørgen Bech
Dådyrvej 113
4050 Skibby

1

Selsø Slot og omgivelser bør understøttes og markeres langt tydeligere,
som en af de unikke, vigtige og markante attraktioner i parken.

Fonden er opmærksom på, at Selsø Slot og området omkring slottet er en
særlig perle for natur, kulturhistorie, friluftsliv og turisme, som skal
understøttes og trækkes frem i bl.a. formidling. Planen indeholder en indsats
om støtte til at etablere et naturrum med shelters ved Selsø Slot.

1

Fundstedet for Skuldelevskibene bør formidles i turismeudviklingen.

Selvom fundstedet for Skuldelevskibene ligger lige udenfor nationalparkens
område, er skibene en central del af nationalparkens historie og nævnes bl.a.
i det kulturhistoriske statusafsnit. Formidling af fundstedet vil kunne
rummes i indsatsområde ”4.1 Formidling og kommunikation via medier”.

4

Forslag om:
 at udbygge vandre- og cykelstier i den nordlige del af parken.
 at etablere udsigtstårne udvalgte steder langs kysten
 at understøtte muligheder for flere shelters på vandet

De forskellige forslag vil kunne rummes indenfor rammerne af
høringsudkastets indsatsområde ”3.3 Stier og faciliteter for friluftslivet”, og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4
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Gevninge Bylaug
V / Sten Bonke

Forslag om at bruge visionscenteret i Skibby Bymidte til formidling.

Forslaget vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastets indsats
”4.4.2 Vinduer og porte” og vil indgå i den samlede idébank for
nationalparken.

4

Forslag om at undersøge mulighederne for en forbindelse på tværs af
fjorden ved Eskilsø, hvilket vil give mulighed for at komme rundt om hele
nationalparken.

Forslaget vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastets
indsatsområde ”3.3 Stier og faciliteter for friluftslivet” og vil indgå i den
samlede idébank for nationalparken.

4

Forslag om tysk og engelsksprogede skilte overalt i parken.

Forslaget vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastets indsats
”4.4.1 Fysiske formidlingselementer” og indsats ”5.3.2 Synlighed for turister”
og vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

Bylauget kvitterer for et flot, omfattende og ambitiøst forslag til plan, og
vil gerne understøtte og samarbejde om bæredygtig udvikling af området.

Kommentaren hilses velkommen.

1

Forslag om:
 at der udvikles konkrete handlingsplaner for samspillet mellem
bysamfund og de nationalparkværdier, som befinder sig uden for
bymæssig bebyggelse.

Fonden vil gerne drøfte forslagene nærmere med Gevninge Bylaug.
Forslagene vil kunne rummes inden for høringsudkastet, og vil indgå i den
samlede idébank for nationalparken.

4

Forslag om, at der i samarbejde med lokale aktører oprettes et
formidlingscenter i Gevninge med en ansat naturformidler.

Forslagene vil kunne rummes inden for høringsudkastet og vil indgå i den
samlede idébank for nationalparken.

4

Forslag om, at nationalparkens formidlingsaktiviteter direkte inddrager
de lokale aktiviteter, som en del af nationalparkens samlede formidling og
markedsføring.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”4.1.3 Hjemmeside”. Her findes allerede forslag til en kalender,
vidensbank og kort på hjemmesiden, som giver overblik over aktiviteter og
seværdigheder i området.

1

Forslag om at der etableres et samarbejde mellem Gevninge Bylaug og
nationalparken vedrørende udgivelse af materialer om Gevningeegnens
lokale historie.

Forslaget vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastets indsats
”4.1.2 Trykte materialer”, hvor der bl.a. står: ”Fonden vil udgive foldere, kort,
plakater, hæfter, hvor det er relevant i forhold til andre indsatser”.

1



at bysamfund i nationalparken samtænkes i forhold til formidling af
kultur, historie, natur og landskab



at faciliteter i byerne indgår som et aktiv i nationalparken

22

Forslag om, at der fokuseres stærkere på adgangsveje fra bymæssig
bebyggelse til nationalparkens kultur- og landskabsværdier.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”3.3.1 Eksisterende stier, ruter og faciliteter”, der bl.a. beskriver, at
fonden skal udarbejde en plan for, hvordan den rekreative infrastruktur kan
styrkes på en bæredygtig måde. Forslaget vil indgå i den samlede idébank for
nationalparken.

4

Forslag om:
 at forlænge Skjoldungestien fra Lindenborgvej ned gennem Gevninge
ådal langs Lejre å til broen på Holmehuse.
 at forlænge Skjoldungestien videre frem til broen på Herslevvej (med
forbindelse til Fjordstien og Munkevejens cykelrute) eller forlængelse
hele vejen frem til åens udløb i Lejre Vig (Tranehalsen).
 at etablere stier langs kysten fra Tranehalsen mod syd til Efterskolen
Lindenborg, mod nord frem til Herslev Strand eller mod øst til
Sluphusene og Sluphusvej.
 at forlængelsen af Skjoldungestien langs Lejre å samtænkes med
etablering af en grejbank og evt. et shelter.

De nævnte forslag vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”3.3.2 Nye stier, ruter og faciliteter” og vil indgå i den samlede
idébank for nationalparken. Det bemærkes, at der ikke har været kontakt til
lodsejerne om de konkrete forslag. Evt. gennemførelse af de foreslåede tiltag
vil kræve, at der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne herom.

4

Forslag om, at der etableres tydeligere skiltning til stier og ruter i
nationalparken.

Forslaget vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastets og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

Forslag om at etablere et havneanlæg i Gevninge, som særligt skal
understøtte historien om skjoldungernes havn samt vikingernes togter og
samhandel med omverdenen.

Forslaget vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastets indsats
”2.2.1 Strategi og handleplan for fysisk kulturarv” og vil indgå i den samlede
idébank for nationalparken.

4
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Uffe Gjøl Sørensen
Harebakkevej 10
Sønderby
4050 Skibby

Forslag om at udarbejde en kvalificeret vision for naturgrundlaget i
nationalparken. Den skal give sigtelinjerne for de langsigtede mål for
nationalparken. Hvordan ser nationalparken ud om 50, 100 og 200 år?
Visionen i forslaget til nationalparkplan kritiseres, og vurderes fortrinsvis
at være en beskrivelse af velmenende intentioner om metoder for
arbejdet.

I den endelige plan er det beskrevet, at visionen vil blive videreudviklet med
henblik på at angive sigtelinjer for den langsigtede udvikling af
nationalparken.

4 X
5
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Danmarks
Jægerforbund

Jægerforbundet roser planen for at være en grundig gennemgang af
nationalpark-området.

Kommentaren hilses velkommen.

1

23

v/ Tue Nygaard

I forhold til indsatsplanens pkt. 1 Natur og Landskab henledes
opmærksomheden på de mange naturrelaterede aktiviteter, der allerede
udføres på frivillig basis af jægere og lodsejere.
Jægerforbundet ønsker fastholdt i den endelige plan, at jagtvæsen nævnes
som en lokal, nationalparkrelevant kulturtradition i området.
Der gøres opmærksom på, at der er et erfaringsgrundlag fra
brugergrupperne fra reservatnetværket, som kan være nyttigt for et nyt
konfliktråd.
Jægerforbundet gør opmærksom på, at den vil kunne bidrage til
naturformidlingen i nationalparkområdet.
I forhold til indsatserne 4.2.2, 4.3.1 og 4.3.2 foreslås, at jagt på fjorden
inddrages og synliggøres på lige fod med de øvrige aktiviteter på fjorden.
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WWF Verdensnaturfonden
v/ Bo Normander

WWF finder, at planen indeholder en grundig gennemgang af
nationalparkens natur, og at der er fremhævet flere gode forslag til
aktiviteter på naturområdet. Det påpeges, at der generelt er tale om
mange mindre aktiviteter til gavn for naturen.
WWF efterspørger milepæle for, hvornår og hvordan de mange konkrete
indsatser (= de målbare mål) i planen skal gennemføres.
WWF ønsker, at Nationalpark Skjoldungernes Land på sigt efterlever
IUCN’s kriterier for nationalparker. Det vil kræve en række ændringer i
arealanvendelsen, bedre sammenhæng mellem naturområder og en
markant forbedret naturbeskyttelse, der ligger ud over det indeværende
forslag til nationalparkplan.

WWF efterspørger større arealer med urørt skov og foreslår i den
forbindelse en prioritering af statsskovsarealerne med et konkret forslag
om, at Bidstrup Skovene og Boserup Skov udlægges til skov med
biodiversitetsformål, især urørt skov.
WWF peger på, at Bidstrup Skovene har et fremtrædende potentiale som
eksperimentarium for biodiversitetsfokuseret forvaltning, og fremsætter
en række konkrete forslag til naturforvaltning af Bidstrup Skovene.
WWF foreslår, at der etableres fredelige refugier i skovene – særligt i
Bidstrup Skovene – for forstyrrelsesfølsomme arter som ørne, glenter og
andre rovfugle, så fuglene får fred til at yngle.

Fonden er enig i, at jægere og lodsejere gennemfører mange
naturforbedrende tiltag på frivillig basis. Det fremgår allerede af planen, at
mange jægere er aktive naturforvaltere.

4

1
1

Kommentaren hilses velkommen.

1

Forslagene vil kunne gennemføres indenfor rammerne af høringsudkastet og
vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

4

Der henvises til svar på tilsvarende forslag under nr. 19.

4

I bekendtgørelsen for nationalparken er fastlagt de målsætninger, der skal
lægges til grund for fondens arbejde med at udvikle Nationalpark
Skjoldungernes Land. Det omfatter bl.a., at de væsentligste naturtyper skal
bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes samt at der skal
skabes bedre sammenhæng mellem nationalparkens naturtyper og
landskaber. Det bemærkes i øvrigt, at nationalparkens resultater vil blive
skabt på baggrund af en langsigtet planlægning, som rækker væsentlig
længere end planperioden for den foreliggende plan.
Fonden vil arbejde for at skabe større biologisk mangfoldighed i
nationalparkens skove med særlig fokus på bl.a. urørt skov, skovgræsning og
etablering af naturlige vandstandsforhold. Specifikt for statsskovene vil
fonden arbejde for, at Bidstrup Skovene og Boserup Skov i højere grad og
gerne helt overgår til at blive urørte eller drevet med skov med
biodiversitetsformål som led i udmøntningen af regeringens Naturpakke.

4

Fonden nævner allerede under indsatsområde 1.2, at der kan være behov for
at sikre fred i skovområder i en periode for at ørne, glenter mv. kan få fred til
at yngle.

4

4

24

WWF foreslår, at hele Bognæs-halvøen lægges ud som natur, hvor kvæget
kan græsse frit på strandengene og i skoven hele året rundt.

Forslaget vil kunne rummes indenfor høringsudgaven af planen og vil indgå i
den samlede idébank for nationalparken. Det fremgår af planen, at fonden vil
arbejde for at etablere en større græsningsskov i nationalparken, fx på
Bognæs.
Forslaget vil kunne rummes indenfor høringsudgaven af planen. Det fremgår
således allerede af planen, at fonden vil undersøge muligheden for at
etablere mere overdrev på Særløse Overdrev.

4

WWF foreslår udsigtstårn i Bidstrup Skovene (Lerbjergtårnet).

Forslaget vil kunne rummes indenfor høringsudgaven af planen. Under
indsats 5.3.4 er idéen om at etablere et højt udsigtstårn (Lerbjergtårnet) i
Bidstrup Skovene nævnt.

4

WWF foreslår på sigt at ændre afgræsningen af Skjoldungernes Land, så
fx Skjoldenæsholm Skovene, Gundsømagle Sø og Ryegaard komme med.
Desuden bør det overvejes at udvide grænsen, så sammenhængende
Natura 2000-områder og fredede områder inddrages som en helhed.

Fonden vil fastlægge en prioritering samt proces- og tidsplan for afklaring af
spørgsmål om eventuel udvidelse af nationalparkens afgrænsning.

4

Bemærkninger til indsatsområde ”3.1 Alle ud i det fri”:
Godt beskrevet. Der tilbydes hjælp til at udarbejde:
 en beskrivelse af de forskellige brugergrupper med henblik på at
sikre tilgængelighed på udvalgte stier.

Kommentarerne hilses velkommen

1

Bemærkninger til indsatsområde ”3.3 Stier og faciliteter for friluftslivet”:
Godt beskrevet.
3..3.1: Eksisterende stier, ruter og faciliteter
Tilbud om at udarbejde forslag til en forsøgssti, hvor der indarbejdes
forskellige brugerkrav mv.
3.3.2: Nye stier, ruter og faciliteter
Adgangsforhold og stiforløb skal fastlægges, jf. ROLK´s ønsker til 2 – 3
handicap-fiskepladser i Roskilde Fjord. Forslag om at finde en model for
’Skjoldunge-sheltere’ samt placere shelters som er tilgængelige.
Forslag om pilgrimsvandrestier mellem kirker i nationalparken. Erik
Bahn drøfter tilgængelige stier i Ledreborg Slotspark med godset.

Fonden takker for tilbud om bidrag med faglig viden og konkrete ideer.

1

Naturstyrelsen kvitterer for en velskreven plan med en god balance
mellem overordnede målsætninger og konkrete indsatser, klar
prioritering af natur, prioritering af områdets muligheder for at udvikle et

Kommentarerne hilses velkommen.

WWF foreslår at øge afgræsningen med kreaturer på arealer på og
omkring Særløse Overdrev og genskabe nogle af de opdyrkede overdrev.
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Erik Bahn
Kjøbmagergade 18A
Kyndeløse
4070 Kr. Hyllinge
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Naturstyrelsen
v/ kontorchef Mads
Jensen

4

en beskrivelse af, hvad ordet funktionsnedsættelser dækker over.

De nævnte forslag vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”3.3.1 Eksisterende stier, ruter og faciliteter” og ”3.3.2 Nye stier, ruter
og faciliteter” og vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

1

Fonden vil undersøge muligheden for at udarbejde et kort, som viser
25
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Sjællandske
Familielandbrug
v/ formand Ole
Karmsten

aktivt friluftsliv samt god inddragelse af styrelsen som lodsejer. Styrelsen
indgår gerne i dialog om realiseringen af de foreslåede projekter, og ser
en fælles koordination af formidlingen af områdets natur og muligheder
for friluftsliv og turisme som en naturlig del af det fremtidige arbejde.
Forslag om at udarbejde et kort med placeringen af planens indsatser.

placeringen af planens indsatser. Det kan f.eks. være et kort på
nationalparkens hjemmeside.

Indsatsområde 1.2: Naturstyrelsen henviser til et brev af 26/12 2016 fra
styrelsen til Nationalpark Skjoldungernes Land, som beskriver processen
med at udmønte regeringens naturpakke i statsskovene. Det beskrives, at
der i første omfang foretages en kortlægning af biodiversitetspotentialet i
statsskovene; senere i processen inddrages også administrative og
forvaltningsmæssige aspekter. Naturstyrelsen er opmærksom på, at
skovene i nationalparkerne ofte indeholder store biologiske værdier, og
analyserne vil forventeligt også medføre, at der udpeges skov til
biodiversitetsformål i nationalparkerne.

Fonden har i brev til Naturstyrelsen af 13/12 2016 fremført det synspunkt,
at udmøntningen af regeringens naturpakke med udlæg af i alt 13.300 ha
urørt skov og anden biodiversitetsskov i statsskovene bør medføre, at
statsskovene i nationalparken/-erne får en særlig høj andel af denne
biodiversitetsskov. Det vil i givet fald kunne blive et vægtigt bidrag til
arbejdet med at bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed i
nationalparkerne. Fonden noterer sig, at Naturstyrelsen også vil inddrage
administrative og forvaltningsmæssige aspekter som en del af
beslutningsgrundlaget for udpegningen af skove til biodiversitetsformål.

4

Indsatsområde 2.2: Naturstyrelsen gør opmærksom på, at projektet med
at genskabe tidligere mark ved Boserupgård vil indebære fældning af
værdifuld gammel løvskov, og foreslår at der udarbejdes et studie af de
historiske og landskabelige værdier af en evt. genskabelse af marken.

I den endelige plan er forslaget om at genskabe tidligere mark ved
Boserupgård udgået, da det som anført at Naturstyrelsen vil kræve fældning
af værdifuld løvskov.

4 X

Sjællandske Familielandbrug kvitterer for en seriøs og gennemarbejdet
plan, som på flere forhold imødekommer lodsejerinteresser. Det
konstateres med tilfredshed, at planen er baseret på dialog, samarbejde
og frivillighed.

Kommentarerne hilses velkommen.

1

Familielandbruget ser flere muligheder end begrænsninger i udviklingen
af nationalparken, og finder det naturligt, at landbrugsproduktionen
kommer til at spille en central rolle i udviklingen af området. Der
anmodes om, at nationalparken vil være med til at understøtte lokale
initiativer, der skaber vækst og arbejdspladser. Familielandbruget bakker
fuldt op om planens målsætninger for lokalsamfund, erhverv og turisme.

1

Familielandbruget peger på, at det i høj grad er kulturlandskabet, der er
det bevaringsværdige i denne nationalpark. Derfor skal det primære
formål med nationalparken være at videreudvikle de landbrugsaktiviteter, som sikrer kulturlandskabet og dermed områdets særkende.

1

Familielandbruget gør opmærksom på, at der kan være en konflikt
mellem målet om at skabe større sammenhængende naturområder og

1
26

husdyrproduktionen i området. Familielandbruget støtter, at der skal
foretages konsekvensanalyser for jordbruget i forbindelse med
overvejelser om at gennemføre større projekter i landskabet, og at der vil
blive søgt løsninger, som ikke forringer jordbrugenes fortsatte drifts- og
udviklingsmuligheder.
Familielandbruget foreslår, at der udarbejdes en overordnet strategi for,
hvordan rammebetingelserne for husdyrhold, der også kan bidrage til
naturpleje, kan forbedres, således at husdyrhold igen bliver attraktivt for
landbruget.
Familielandbruget gør opmærksom på, at tilskud til naturpleje i nogle
tilfælde kan være problematiske i forhold til øvrig EU-støtte, hvilket den
planlagte informationskampagne om tilskud til naturpleje bør tage højde
for.
Familielandbruget ønsker, at udviklingen af friluftslivet ikke blot skal tage
hensyn til lodsejere og beboere i området, men skal tage udgangspunkt i
beboernes og lodsejernes ønsker. Familielandbruget bakker op om, at der
i første planperiode gives højere prioritet til at forbedre de eksisterende
stier end anlæg af nye stier.
45

Danmarks
Naturfredningsforening
v/ Tove Binzer,
Bjørn Pedersen og
Annette Eigaard

Fonden er opmærksom på, at der kun er relativt få husdyr i og omkring
nationalparken, der kan bidrage til naturpleje. Derfor indgår fonden gerne i
drøftelser med bl.a. Sjællandske Familielandbrug om, hvordan det kan gøres
mere attraktivt for landmænd at have dyr, der kan bidrage til naturpleje.
Fonden vil inddrage Familielandbruget under forberedelsen af
informationskampagnen for at sikre, at kampagnen på en hensigtsmæssig
måde informerer om konsekvenserne ved at modtage et naturpleje-tilskud.

4

Det er et helt overordnet princip i planen (se side 112), at de konkrete
indsatser vil blive gennemført i dialog og samarbejde med berørte lodsejere,
beboere og myndigheder, og at alle projekter skal gennemføres ad
frivillighedens vej.

4

Danmarks Naturfredningsforening (DN) giver udtryk for, at der med det
fremsendte planforslag er skabt et godt fundament for udviklingen af
nationalparken i de næste seks år. DN finder, at der er tale om en god og
operationel plan, som vil give nationalparken et positivt løft både for
natur, kultur, landskab, friluftsliv, formidling, erhverv og turisme.

Kommentarerne hilses velkommen.

1

Bemærkninger til: Hvad har vi?–landskab:
Der efterlyses større opmærksomhed på, at nye læhegn kan sløre og
skjule landskabets konturer. Desuden udtrykkes der bekymring om, at
gamle jord- og stendiger flere steder fjernes. Forslag om, at der
udarbejder opmærksomhedspunkter om disse emner.

I den endelige nationalparkplan er det nævnt, at anlæg af fx nye læhegn kan
sløre (og i andre tilfælde fremhæve) landskabets konturer.

2

Bemærkninger til: Hvad har vi?–natur:
 Hasselmusen bør nævnes som en habitat-beskyttet art.
 Der bør tilføjes et afsnit om, at der er behov for en plan for at få
græsningskabalen af strandengene til at gå op.
 Afsnittet ”Mere natur i byerne end de fleste aner” bør uddybes med
en tekst om, at der i haverne bør være mere plads til kvasbunker,

I den endelige plan er:
 hasselmusen nævnt som en såkaldt ”Bilag IV-art”.
 der tilføjet et opmærksomhedspunkt om, at der er relativt få husdyr i
nationalparken, som kan bidrage til naturpleje.
 afsnittet ”Mere natur i byerne end de fleste aner” uddybet med tekst om,
at artsrige haver især ses, hvor der levnes plads til f.eks. kvasbunker,

4

Jord- og stendiger er allerede beskyttet af gældende lovgivning, og det er en
myndighedsopgave at sikre, at reglerne overholdes.
2 X
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brændenælder og gamle træer og at der bør være flere giftfri haver.
Sct. Hans Hospital fremhæves som et fint eksempel på integration af
urbane og naturlige elementer. Desuden forslag om, at de kommende
ændringer af hospitalet medtages som et opmærksomhedspunkt.
I teksten om invasive arter bør også nævnes gyldenris og pileurt samt
problemarter som hestehov og pastinak.



brændenælder og gamle træer og ikke anvendes sprøjtemidler. Desuden
nævnes Sct. Hans Hospital som et fint eksempel på et bynært
naturområde.
de foreslåede invasive arter/problemarter også nævnt.

Bemærkninger til: Hvad har vi?–kulturhistorie:
 der bør være større opmærksomhed på den kulturhistorie, der findes
i form af biologisk og landskabelig kulturarv.
 at udskiftnings- og sognediger bør nævnes bl.a. som
opmærksomhedspunkt, da de menes at forsvinde i stigende grad.

I den endelige plan er:
 der tilføjet et opmærksomhedspunkt om, at der bør være fokus på risici
for skader på den biologiske og landskabelige kulturarv i nationalparken.
Som tidligere nævnt er digerne allerede beskyttet af gældende lovgivning, og
det er således en myndighedsopgave at sikre, at reglerne overholdes.

2 X

Bemærkninger til: Hvad har vi?–friluftsliv:
 Forslag om at beskrive sammenhængen mellem friluftsliv og idræt.
 Det bør nævnes, at det i mange tilfælde er problematisk at færdes
sikkert til fods eller på cykel langs veje samt at der er mangel på stier
i det åbne land, herunder at stiforbindelser og markveje nedlægges.

I den endelige plan er medtaget:
 at hovedparten at de idrætsgrene, der udøves i naturen, også kan
karakteriseres som friluftsliv.

2 X

Bemærkninger til: Hvad har vi?–lokalsamfund, erhverv og turisme:
 Forslag om at nævne naturpleje som en driftsgren for landmænd.
 Opfordring om, at der arbejdes på at modvirke ”greenwash” af
bæredygtig turismeudvikling og i stedet fremme reel bæredygtighed.

I den endelige plan er det nævnt under indsatsområde ”5.2 Udvikling af
jordbrug og andre erhverv”, at der arbejdes for at fremme naturpleje som en
driftsgren. Fonden er i øvrigt opmærksom på problemstillingen om
”greenwash” af bæredygtig turismeudvikling.

2 X

Bemærkninger til ”Hvad kan vi? – Rammer og forudsætninger”:
 Der stilles spørgsmål om, hvordan det skal fortolkes, at fonden ikke
kan yde tilskud i det omfang, der allerede findes eksisterende
tilskudsordninger, der kan anvendes.

Det er under nærmere afklaring i Miljøstyrelsen, hvordan det konkret skal
forstås, at fonden ikke kan yde tilskud, hvis der allerede findes eksisterende
statslige tilskudsordninger.

3

Bemærkninger til ”Hvad vil vi?”:
 Planen vil få et løft, hvis der blev udarbejdet en oversigt med klare
mål og målbare mål.
 DN bifalder en udvidelse af grænsen for nationalparken, så fx

Fonden har bestræbt sig på at formulere alle indsatser så konkret som muligt
indenfor den grundlæggende præmis om, at alt skal gennemføres via
samarbejde og frivillige aftaler. Der henvises i øvrigt til nr. 19 for svar på
lignende spørgsmål.

4



et opmærksomhedspunkt om, hvorvidt bløde trafikanter som gående og
cyklister kan færdes sikkert langs udvalgte veje med særlige
oplevelsesmuligheder samt at der trods et generelt veludbygget stinet i
nationalparken stadig er områder, hvor der vil være en rekreativ gevinst
ved at etablere nye stier og faciliteter. Desuden medtages, at fonden vil
arbejde for, at bløde trafikanter kan færdes mere sikkert langs udvalgte
veje, der har en særlig betydning for oplevelsesmulighederne.
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sammenhængende Natura 2000-områder og tilstødende fredede
områder inddrages som en helhed.

Fonden vil fastlægge en prioritering samt proces- og tidsplan for afklaring af
spørgsmål om evt. udvidelse af nationalparken.

Bemærkninger til ”Hvad vil vi? – Natur og landskab”:
 Til pkt. 1.2.2 om offentlige skove foreslår DN, at der i Bidstrup
Skovene udlægges kerneområder med større arealer med urørt skov.

Fonden vil arbejde for, at både Bidstrup Skovene og Boserup Skov i højere
grad eller gerne helt kan overgå til at blive urørte eller drevet med skov med
biodiversitetsformål.

4

Bemærkninger til ”Hvad vil vi? – Kulturhistorie og kultur”:
 DN og andre foreninger og borgere uden lodsejerskab bør nævnes
som samrådspartnere ved udarbejdelsen af strategi og handleplan for
fysisk kulturarv.
 Ved inddragelsen af nutidige perspektiver i formidlingen af
kulturarven bør grus- og råstofgrave medtages.
 Under mindre kulturarvsprojekter bør Lille Valby Enge med
stendiger og fundament fra smedje mv. medtages.
 Ved en evt. genskabelse af tidligere mark ved Boserupgård bør det
omfattende system af gærder og fægange også synliggøres.

I den endelige plan er:
 indsats ”2.2.1 Strategi og handleplan for fysisk kulturarv” justeret, så
udarbejdelsen også skal ske i samråd med relevante foreninger og
borgere, som ikke er lodsejere.

4 X

Bemærkninger til ”Hvad vil vi? – Friluftsliv”:
 I idegrundlaget for friluftsliv side 131 bør det fremhæves, at der er
behov for at afhjælpe den bløde trafiks problemer med at færdes
sikkert langs veje samt at der skal være en restriktiv praksis for, hvor
mange og hvor dominerende skilte /andre faciliteter, der vil blive
etableret.
 DN foreslår, at der gives støtte til at etablere stilleområder i skovene.

I den endelige plan er:
 idegrundlaget side 131 justeret så det fremgår, at fonden vil arbejde for,
at bløde trafikanter kan færdes mere sikkert langs udvalgte veje, der har
en særlig betydning for oplevelsesmulighederne.
 indsatsområde 3.2 Bæredygtigt friluftsliv justeret, så det nu fremgår, at
fonden er opmærksom på, at nye faciliteter for friluftslivet ikke bliver for
dominerende i landskabet.
Forslaget om støtte til stilleområder vil kunne rummes indenfor høringsudgaven af planen og vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4 X

Bemærkninger til: ”Hvad vil vi? – Formidling, undervisning og forskning”:
 Tekst om Tadre Mølle side 140 kunne udbygges med oplysning om, at
DN (eller frivillige naturformidlere) allerede i dag har en stærk
tilknytning til stedet med forskellige arrangementer.
 I afsnittet om vinduer og porte kunne Kisserup Vandværk nævnes
som et egnet sted til en decentral indgang til nationalparken.
 DN finder, at et antal besøgscentre på relevante steder i
nationalparken er en god idé, og nævner specifikt, at HOFORS
forladte bygning i Lejre kunne være et oplagt sted.

I høringsudgaven af planen nævnes på side 74, at Tadre Mølle allerede i dag
bruges som udgangspunkt for frivillige foreningers
naturformidlingsarrangementer for lokale, familier, turister, skoler mv.

4

De øvrige konkrete forslag vil kunne gennemføres indenfor rammerne af
høringsudkastet og vil indgå i den samlede idébank for nationalparken. Dog
har fonden valgt ikke at medtage projektet om at genskabe tidligere mark
ved Boserupgård i den endelige plan, da det vil kræve fældning af værdifuld
løvskov.

Fonden har ikke truffet beslutning, hvorvidt Kisserup Vandværk skal være en
decentral indgang til nationalparken eller hvorvidt der skal være ét eller
flere egentlige besøgscentre i nationalparken.
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Bemærkninger til: ”Hvad vil vi? – Lokalsamfund, erhverv og turisme”:
 DN foreslår, at der arbejdes for, at landbrug omlægges fra
konventionelt til økologisk landbrug og at økologiske fødevarer
nævnes under indsats ”5.2.2 Koncept for fremme af lokale fødevarer”.

Fonden vil samarbejde med såvel konventionelle som økologiske
landbrugsejendomme, jf. ”Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land fra
februar 2014”. Fonden vil arbejde for, at forskellige bud på bæredygtige
produktionsformer indenfor land- og skovbrug kan demonstreres,
dokumenteres og formidles.

Lejre Historiske
Forening
v/ Karl Frandsen

Lejre Historiske Forening takker for et righoldigt og gennemarbejdet
forslag til nationalparkplan.

Kommentaren hilses velkommen.

Forslag om at få fritlagt udspringet af Snogekilden på Kongsgaardens
mark. Der har ikke været kontakt til ejer/forpagter om forslaget.

Forslaget vil kunne rummes indenfor høringsudgaven af planen og vil indgå i
den samlede idébank for nationalparken.

4

Friluftsrådet
v/ Flemming Torp,
Tove Binzer og Poul
Erik Pedersen

Bemærkninger om sammenhæng med omgivelser og mulighed for
udvidelser:
 Forslag om at sikre sammenhæng bl.a. ved også at kortlægge stier og
friluftsfaciliteter lige omkring nationalparken.
 Forslag om at undersøge evt. udvidelser af nationalparken nord, syd,
øst og vest for nationalparken.

Forslaget om at sikre sammenhæng med stier/friluftsfaciliteter udenfor
nationalparken er en god idé, som kan rummes inden for rammerne af
høringsudgaven af planen.
Fonden vil fastlægge en prioritering samt proces- og tidsplan for afklaring af
spørgsmål om evt. udvidelse af nationalparken.
I den endelige plan er de to shelters medtaget på kortet over
friluftsfaciliteter.

4 X



Shelterpladser på Ravnshøjgård ved Gl. Lejre og Kildebakken tæt på
Herslev Strand mangler i planen.

Bemærkninger til de grønne friluftsaktiviteter:
 Forslag om trafikseparering ved at veje deles mellem biler og andre
trafikanter.
 Forslag om, at der i samarbejde med kommunerne udlægges gang- og
cykelstier samt ridespor, som skaber bedre sammenhæng.
 Forslag om etablering af en sammenhængende fjordsti.



4

De nævnte forslag vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastet
(indsatsområde 3.3) og vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

Forslag om, at der i tilknytning til stier opstilles flere shelters,
hvilesteder, vandposter, muldtoiletter, info-skilte mv.

Bemærkninger til de blå friluftsaktiviteter:



Friluftsrådet finder, at nationalparkplanen ikke beskæftiger sig nok
med mulighederne for at udvikle det blå friluftsliv og efterspørger
konkrete indsatser for det blå friluftsliv.



Forslag om at etablere små marine formidlingsstationer omkring

Fjorden rummer særlige potentialer for at udvikle blåt friluftsliv, men er
samtidig fuglebeskyttelsesområde. Derfor skal fonden afveje beskyttelse og
benyttelse på en bæredygtig måde ved udviklingen af tilbud for friluftslivet.
Fonden mener, at det blå friluftsliv rummes i høringsudkastet, hvor der
særligt vil være mulighed for at gennemføre konkrete indsatser under

4
5
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fjorden og i havne, oplevelsesplatforme til småbørn på lavt vand,
mindre flydende formidlingsplatforme, snorkelstier på ½ til to-tre
meter vand samt turbøjer og rastepladser til søs for kajakroere.



Forslag om at skabe flere bademuligheder.

Bemærkninger til synlighed og formidling:
 Friluftsrådet er enig, at nationalparken bør synliggøres via bedre og
mere ensartede skilte, men advarer mod skilteskov.



Friluftsrådet er enig i at bruge vinduer og porte til at skabe flere
indgange til nationalparken og finder, at der er behov for at skabe
knudepunkter, hvor flere stier, ruter og tilbud kan udgå fra.



Friluftsrådet anbefaler, at HOFOR´s bygninger i Lejre kan anvendes
som samlingssted og velkomstcenter.



Friluftsrådet synes ideen om en app er fin og ønsker mulighed for at
borgere, foreninger m.fl. i området kan lægge deres tilbud ind.



Friluftsrådet anbefaler information om, hvad man må i
nationalparken – ikke kun om, hvad man ikke må.



Friluftsrådet anbefaler at alle stier og faciliteter mærkes med
tilkendegivelser af, hvorvidt de er handicapvenlige, familievenlige,
egnede for gangbesværede mv.

indsatsområde 3.3 og indsats 4.3.2.
De øvrige konkrete forslag vil kunne rummes indenfor rammerne af
høringsudkastets og vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.
I den endelige plan er titlen på indsats 4.4.2 ændret til: ”Vinduer, porte og
knudepunkter”, hvor et ’knudepunkt’ defineres som et ubemandet sted i
nationalparken, som giver den besøgende viden og overblik over et områdes
seværdigheder, ture og muligheder via skilte, foldere mv.

4 X

Fonden har endnu ikke taget stilling til om – og i givet fald hvor –, der skal
etableres ét eller flere besøgscentre i nationalparken.
Fonden vil være opmærksompunk på, at der ikke kun informeres om
adgangsbegrænsninger, men også om muligheder.
Det fremgår allerede af høringsudkastet, at fonden vil – hvor det er muligt –
arbejde med vejledning for stier, ruter og friluftsfaciliteter med oplysninger
om fx rutelængder og zonering for forskellige brugergrupper.”

Der bakkes op om, at der etableres et konfliktråd og udvikles et sæt af
gode råd og vejledninger til færdsel i nationalparken. Der gøres
opmærksom på, at disse tiltag også skal nå de uorganiserede brugere.
Det anbefales, at der trækkes på Naturstyrelsens erfaringer med
konflikthåndtering i fx brugerråd. Friluftsrådet fremhæver i øvrigt
intelligent planlægning af stiforløb som et middel til at kanalisere
rekreativ færdsel udenom sårbare naturområder.

I den endelige plan er det medtaget under indsatsområde 3.2 Bæredygtigt
friluftsliv, at det i forbindelse med tiltag for friluftslivet skal sikres, at sårbar
natur beskyttes og at der tages hensyn til lodsejere og lokalbefolkning.

4 X

Friluftsrådet anbefaler, at planen suppleres med et handlingskatalog med
bl.a. friluftsorienterede mål med hurtig gennemførelse. Friluftsrådet
indgår gerne i dialog om udvikling af friluftslivet i nationalparken.

Fonden finder, at høringsudgaven af planen allerede indeholder en række
konkrete friluftstiltag, som relativt hurtigt vil kunne gennemføres.
Fonden kvitterer for tilbud om nærmere dialog om udvikling af friluftslivet.

4
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Dansk Kyst- og
Naturturisme
v/ Birthe Jørgensen
(Christine Junge?)

Dansk Botanisk
Forening
v/ Claus Helweg
Ovesen

Det anbefales at give ”5.3.1 Turismestrategi og identitet” høj prioritet, og
at fonden arbejder målrettet med turismeerhvervsfremmende aktiviteter,
der tager udgangspunkt i de stedbundne potentialer. Ved etablering af ny
infrastruktur anbefales det at medtænke vægtning af kritisk masse, så der
på sigt kan etableres kommercielle udbydere af friluftsaktiviteter.
Anbefalingerne skal ses i lyset af, at forretningsudvikling med
udgangspunkt i nationalparker er et af elementerne i Handlingsplan for
kyst- og naturturisme i Danmark 2016–2018.

Fonden vil være opmærksom på anbefalingen om turismeerhvervsfremmende aktiviteter, men vil samtidig gøre opmærksom på, at fonden
lægger stor vægt på, at udviklingen af turismen tager hensyn til sårbar natur
og kultur, lodsejere og lokalbefolkning.

1

Anbefaling om at sammentænke indsats ”5.3.2 Synlighed for turister”
med indsatsområde ”3.3 Stier og faciliteter for friluftslivet”.

Fonden vil ved realisering af planen være opmærksom på at sammentænke
de to nævnte indsatser.

1

Anbefaling af, at der skabes interessante stiforløb, der centraliseres i
knudepunkter og at stiforløb og aktiviteter tilgodeser udøvere på
forskelligt niveau.

De nævnte forslag vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastet
og vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

1

Dansk botanisk Forening (DBF) finder, at den foreliggende plan dækker
langt de fleste aspekter vedr. kommende forvaltning af nationalparken.

Kommentaren hilses velkommen.

1

DBF finder, at der er behov for en lokalitetsmæssig detaljering af
beskrivelsen af parkens værdifulde naturområder, hvortil der også bør
tilknyttes planer om plejeindsats af de enkelte steder (side 23-40).
DBF gør opmærksom på, at foreningen tidligere har fremsendt en liste
med tilhørende kort over 17 områder i nationalparken med særlige
botaniske kvaliteter. Desuden nævnes yderligere et eksempel på en
mindre, plejekrævende lokalitet: en elleskov ved Strandlund øst for Sæby.

Fonden er opmærksom på, at der er særlige botaniske værdier knyttet til de
17 naturområder, som er med på DBF’s liste og kort. I den endelige plan er
hovedparten af lokaliteterne nævnt i statusafsnittet for natur. Det bemærkes,
at elleskoven ved Strandlund ligger lige udenfor nationalparkens
afgrænsning. Nationalparkplanen vil ikke indeholde detaljerede planer vedr.
den nødvendige pleje af de værdifulde naturområder i nationalparken, da det
vil kræve en længere proces med bl.a. inddragelse af de mange berørte
lodsejere. Der må forventes at være behov for at udarbejde mere detaljerede
plejeplaner for udvalgte lokaliteter som opfølgning på nationalparkplanen.

2 X

DBF finder, at planen rummer mange gode forslag om formidling, som
foreningen kan tilslutte sig, og foreningen tilbyder i et vist omfang at
bidrage ved botanisk formidling.

Kommentaren hilses velkommen.

1

DBF peger på behovet for enkelte større støttepunkter for formidlingen
1) Boserupgård (findes allerede) 2) Lejreområdet (fx Lejre Museum), 3) i
Bidstrup Skovene og 4) i Selsø-Eskilsø-området

Fonden vil arbejde for, at der er både større og mindre støttepunkter for
formidlingen på hensigtsmæssige steder i nationalparken bl.a. ved at
etablere ’porte’ og ’vinduer’ til nationalparken på fx museer og besøgssteder.

4
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DBF foreslår en udbygning af mulighederne for færdsel for ’stille brugere’
til fods og på cykel. DBF foreslår, at afsnit 3.3 om stier suppleres med en
oversigt over både eksisterende og ønskede stier.

I den endelige plan er medtaget, at fonden vil arbejde for, at bløde trafikanter
som gående og cyklister kan færdes mere sikkert langs udvalgte veje, hvor
der er særlige oplevelsesmuligheder.
Det fremgår af høringsudkastet, at fonden i samarbejde med myndigheder,
foreninger mv. vil udarbejde en plan for, hvordan den rekreative
infrastruktur kan styrkes på en bæredygtig måde (indsats 3.3.1). Fonden
lægger vægt på, at konkrete forslag om nye stianlæg mv. har opbakning fra
de berørte lodsejere, inden de præsenteres offentligt.

4 X

DBF er enig i, at ’synlighed’ prioriteres i starten, så det bliver tydeligt for
brugere og befolkningen, at nationalparkstatus betyder noget i praksis.
DBF nævner, at tidligere tiders driftsformer har været grundlaget for
mange af de naturtyper, som ønskes bevaret og også øget i omfang.
DBF gør opmærksom på, at en kilde til forståelse af landskabet er ældre og nyere – afbildninger af det i form af malerier, tryk mv.

I den endelige plan indføres et opmærksomhedspunkt om, at der er en tæt
sammenhæng mellem de naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske
værdier i nationalparken.

1 X

DBF peger på, at bæredygtighed bør være en målsætning for hele
nationalparkområdet og ikke kun for friluftsliv. Der bør i øvrigt være
fokus på klimaændringerne, som kan have store konsekvenser for
området.

Fonden er enig i, at bæredygtighed er et centralt begreb for nationalparken,
hvilket også fremgår af fondens vision (side 112). På side 2 defineres, hvad
der menes med bæredygtig udvikling. Fonden er enig i, at klimaændringerne
kan få væsentlig negativ betydning for ikke mindst strandengene omkring
fjorden.
Det fremgår af bekendtgørelsen for nationalparken, at fonden skal følge og
evaluere nationalparkens udvikling. Fonden vil udvikle og iværksætte et
program for supplerende registreringer og overvågning af naturværdier
samt kortlægge og monitorere friluftslivet i nationalparken.
Der henvises til svar på tilsvarende forslag under nr. 19.

4

Forslaget vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastet (indsats
3.2.2) og vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

DBF finder, at det er vigtigt at følge og dokumentere de ændringer, der
efterhånden sker i nationalparkområdet gennem aktiv naturforvaltning
og øget publikumstilstrømning. Det bør ske i samarbejde med
kommunerne, Naturstyrelsen, universiteter og frivillige organisationer.
DBF finder, at der er behov for en specifik handlingsplan for
gennemførelse af nationalparkplanen 2017-23, således at lodejere,
myndigheder og publikum kan følge med i, hvordan nationalparkplanen
føres ud i livet.
50

Visit Frederikssund
og Visit Roskilde
v/Mette Holmgreen

1

Forslag om, at det sæt af gode råd om færdsel i nationalparken, som skal
udarbejdes under indsatsområde ”3.2 Bæredygtigt friluftsliv”, koges ned
til fx ”De 10 bud for god naturadfærd”, som turisterhvervet kan bruge i
deres kommunikation omkring naturturisme.

4

4
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Innerwill Roskilde
v/Annie Holm

Forslag om at fonden vil sørge for at etablere både traditionelle shelters,
og mere nytænkende overnatningsmuligheder som fx flydende shelters,
overnatningsmuligheder under jorden og i trætoppe.

Forslagene vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastets
indsats ”3.3.2 Nye stier, ruter og faciliteter” og vil indgå i den samlede
idébank for nationalparken.

4

Forslag om at nationalparken via en ekstern konsulent tester stier og
cykelruter i nationalparken for at kortlægge fejl og mangler samt
optimere tilgængelighed for borgere og turister, herunder forslag om at
nationalparken arbejder på at udbedre kritiske punkter og optimerer
brugervenligheden i samarbejde med myndigheder og lodsejere.

Forslaget vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastet og vil
indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4

Forslag om at nationalparken skal arbejde på at bringe formidlingen af
parkens særlige kulturminder og natur ud på stier og cykelruter.

Forslaget er indeholdt i høringsudkastet. Der gøres opmærksom på, at der
allerede er udviklet en app til Skjoldungestierne, som netop indeholder
formidling om bl.a. natur- og kulturseværdigheder.

4

Innerwill anbefaler, at planen kommer til at indeholde konkrete forslag til
p-pladser og rastemuligheder, der gør det nemt og spændende at benytte
nationalparken for pensionister, småbørn og handicappede.

Fonden har endnu ikke lavet en nærmere analyse af, hvor der kan være
behov for at anlægge nye p-pladser og rastemuligheder. Desuden vil det
kræve nærmere forhandling med lodsejere om, hvor der evt. kan anlægges ppladser mv. Derfor er der ikke angivet konkrete forslag om p-pladser mv. i
planforslaget, men planen giver mulighed for sådanne anlæg.

1

Innerwill anbefaler en målsætning om, at der i første planperiode
samarbejdes med kommunerne om at etablere gang- og cykelstier langs
alle eksisterende veje, samt etableres utallige parkeringslommer med
borde og bænkesæt, evt. også med multtoiletter, samt opsættes bænke og
store sten og postere med stedets fortælling langs stier.

Det fremgår af høringsudkastet, at fonden i samarbejde med de tre
kommuner, Naturstyrelsen, foreninger mv. vil udarbejde en plan for,
hvordan den rekreative infrastruktur kan styrkes på en bæredygtig måde
(indsats 3.3.1). Det bemærkes, at f.eks. forslagene om at etablere gang- og
cykelstier langs alle veje og utallige parkeringslommer er meget omfattende
og vil overstige fondens økonomiske muligheder for anlæg for friluftslivet i
første planperiode i væsentligt omfang.

1

Innerwill anbefaler, at de større attraktive samlingssteder med
parkeringsmuligheder og picnicfaciliteter angives og at der orienteres
nærmere om de tilbud af natur- og kulturoplevelser, der kan benyttes
med udgangspunkt i disse steder.

Fonden betragter det som en naturlig del af sit arbejde at informere om
attraktive samlingssteder i nationalparken, herunder de nærmere
muligheder for natur- og kulturoplevelser de enkelte steder. Forslaget vil
kunne gennemføres indenfor rammer af høringsudkastet af planen.

4

Innerwill ønsker løbende information om, hvilken betydning det har for
naturen og befolkningen, at der nu er etableret nationalpark i området.

Forslaget vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastets indsats
om formidling og kommunikation via medier (indsatsområde 4.1). Der vil
således løbende blive orienteret om nationalparkens mange aktiviteter via

4
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f.eks. hjemmeside, nyheder, nyhedsbreve, facebook og instagram.

52

Søren Theill Jensen
stj@systematics.dk

Forslag om en sti på en af de gamle vejforbindelser mellem Nr. Hvalsø og
Kr. Såby.

Forslaget vil kunne rummes indenfor rammerne af høringsudkastet (indsats
3.3.2) og vil indgå i den samlede idébank for nationalparken.

4
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Herslev Strand
Sejlklub
v/ formand Lars
Jørgen Andresen

Herslev Strand Sejlklub giver udtryk for, at der er udarbejdet et
imponerende materiale med mange gode intentioner og planer for en
endnu bedre natur i nationalparkplanen. Det er sejlklubben meget på
sinde, at klubbens aktiviteter er bæredygtige i forhold til omgivelserne.

Kommentarerne hilses velkommen.

1

Sejlklubben udtrykker en generel bekymring for, hvilke muligheder der
vil være for at drive sejlklub i nationalparken fremover grundet de
ukonkrete beskrivelser i planen om at genskabe stenrev og arbejde med
forurening fra bundmaling m.m.

Fonden vil arbejde for, at der er et mangfoldigt friluftsliv på fjorden med bl.a.
sejllads, som udøves på en bæredygtig måde med hensyntagen til bl.a. det
rige fugleliv i området. Fonden har ingen myndighedsbeføjelser og kan
således ikke fastsætte nye regler for brug af fjorden eller håndhæve
eksisterende reglers overholdelse. I forbindelse med forslaget om at
genskabe ét eller flere stenrev vil fonden sikre, at der bliver en åben og
inddragende proces, så der så vidt mulig tages hensyn til andre interesser
som fx sejllads. Nationalparkplanen indeholder ikke specifik indsats om, at
der skal arbejdes med forurening fra bundmaling m.m.

4

Kritik af forslaget om at rydde eller udtynde bevoksningen langs den
nordlige bred af Store Kattinge Sø, da det rummer store naturværdier.
Der stilles spørgsmål ved, om det er lovligt at rydde krattet.

Fonden er opmærksom på, at krattet ved Store Kattinge Sø rummer
naturværdier. Det vurderes dog, at der på udvalgte strækninger kan fældes
træer og buske uden at påvirke naturværdierne mærkbart.

4
5

Nationalparken opfordres til at indkalde uvildig ekspertise, der kan
vurdere, om hvert enkelt projekt i planen vil medføre øget trafik til
naturområderne og hvorvidt de i så fald kan gennemføres uden at gøre
skade på naturværdierne.
Der opfordres til en kritisk evaluering af interesserne og kompetencerne
hos forslagsstillerne bag planens projekter. Der opfordres til at undgå at
bevilge penge til foreninger, styrelser, kommuner og grupper af personer,
som tidligere har været involveret i miljøødelæggende eller mislykkede
projekter. Der spørges til, om fonden vil kunne stille krav om
tilbagebetaling, hvis de påståede målsætninger ikke nås.

Fonden vurderer, at der generelt ikke er behov for at indkalde uvildig
ekspertise som foreslået. Fonden skal både bevare, styrke og udvikle naturen
og styrke mulighederne for friluftsliv. Det præciseres i nationalparkplanen,
at friluftslivet skal udvikles bæredygtigt, så sårbar natur beskyttes.
Fonden vil sikre en god og saglig behandling af ansøgninger om tilskud mv.,
som bl.a. skal sikre hensyntagen til natur og miljø.
Fonden kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis skal bortfalde, at
tilskud skal tilbagebetales eller lån opsiges, hvis tilskudsforudsætninger eller
vilkår ikke overholdes.
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Der spørges desuden om, hvorvidt fremtidige beslutninger i
nationalparken om kystnære bebyggelser vil få betydning for sejlklubben
ved ny- eller reetablering, vedligehold m.m.
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Finn Okkels
Kongemarken 11
4000 Roskilde
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Der stilles spørgsmål ved, om der er for tæt forbindelse mellem
forslagsstillere og dem, der bevilliger midler til af projekterne.
Der advares om, at der kan være tale om nepotisme. Der stilles forslag
om, at der nedsættes en uvildig gruppe til vurdering af projekter.
Det hævdes, at en stor del af projekterne har karakter af tingsliggørelse af
naturen og udnyttelse/tivolisering af fredede og beskyttede områder. Der
stilles spørgsmål ved, om hvert projekt er blevet vurderet ud fra
naturetiske spørgsmål og analyseret ud fra omkostninger og fordele.

Fonden er opmærksom på, at der kan opstå tilfælde, hvor medlemmer af
fondens bestyrelse ikke må indgå i arbejdet med at behandle og evt.
godkende ansøgninger om midler til at gennemføre konkrete projekter.
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Fonden er ikke enig i de fremførte synspunkter om tingsliggørelse,
udnyttelse og tivolisering af beskyttede og fredede områder. Tværtimod er et
væsentlig formål med nationalparken netop at bevare og styrke områdets
naturkvaliteter, mens udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske under
hensyntagen til sårbar natur. Ved udvælgelsen af konkrete projekter vil der
være fokus på at sikre en omkostningseffektiv udnyttelse af fondens midler.
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Johan Scheel
Ryegaard og
Trudsholm Godser
Munkholmvej 380
4060 Kirke Såby

Nationalpark Skjoldungernes Land opfordres til at tage positiv stilling til
at indlemme et areal fra Roskilde Fjord til og med Isefjorden, herunder
Ryegaard Gods, i nationalparken allerede i første planperiode. Det
oplyses, at der har været mundtlig kontakt til lodsejere i området, som
viser opbakning til forslaget.

Fonden anerkender Ryegaards åbenlyse naturmæssige, kulturhistoriske og
rekreative værdier, men har endnu ikke taget stilling til godsets anmodning
om at blive omfattet af nationalparken. Fondens bestyrelse vil i første
planperiode fastlægge en prioritering samt proces- og tidsplan for afklaring
af spørgsmål om eventuel udvidelse af nationalparkens afgrænsning.
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Jørn Hansen
Mosesvinget 9,
Særløse
4330 Hvalsø

Forslag om, at udarbejdelse af fysiske elementer i nationalparken
(indhegninger, bænke, skilte m.v.) sker i overensstemmelse med værdier
og kriterier for bæredygtighed, ved at de designes som Land Art af lokale
materialer og produceres hos fx lokale træbearbejdningsfirmaer.

Fonden vil udvikle en designlinje for fysiske faciliteter, som kan være med til
at skabe identitet og genkendelighed ude i felten (indsats 4.1.1). Herudover
vil der blive udviklet en kultur- og kunststrategi (indsats 2.3.1). Forslaget vil
indgå som inspiration til dette arbejde.
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Ønske om at Nationalparkens logo kan præsenteres og anvendes i en
version med blot én farve eller som relief.

Fonden kan oplyse, at logoet allerede findes i en række forskellige versioner,
hvor nogle f.eks. er i grå nuancer eller sort/hvide.
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