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Årsberetning 2017

FORORD
2018 har været året, hvor Nationalparken for alvor har sat skibe i søen i form af en lang
række projekter og samarbejdsinitiativer som opfølgning på den Nationalparkplan, der
blev vedtaget i 2017. Som det fremgår af beretningen er der gennemført eller startet
projekter op inden for alle Nationalparkplanens indsatsområder:
Natur og Landskab
Kulturhistorie og Kultur
Friluftsliv
Formidling, Undervisning og Forskning samt
Lokalsamfund, Erhverv og Turisme.
Nationalparken er på alle fronter kommet godt fra start. Det er lykkedes at etablere
et godt samarbejde med alle aktører, der har interesser og/eller aktiviteter i Nationalparken. Det gælder ikke mindst lodsejere, borgere og erhverv, hvor Nationalparksekretariatet møder en stor opbakning og interesse i at bakke op om Nationalparkideen.
Den lokale forankring er en afgørende forudsætninger for en bæredygtig udvikling af
nationalparken.
Herudover har Nationalparken fået tilsagn om støtte til gennemførelsen af en række
projekter fra private og fonde. Det gælder ikke mindst Friluftsrådet, der har bevilget
midler til projektet Fjordland – en indsats for et bæredygtigt friluftsliv og formidling om
Roskilde Fjord og de tilgrænsende områder. Det gælder også Det Obelske Familiefond,
der har doneret et større bidrag til gennemførelsen af Nationalparkens kunstprogram.
Nationalparken har ligeledes modtaget støtte fra offentlige fonde (Nordisk Ministerråd
og Statens Kunstfond), lige som Roskilde og Lejre Kommuner har været med til at
finansiere et program for en stærk udvikling af Skjoldungestierne.
De finansielle bidrag fra fonde, organisationer og myndigheder er i høj grad med til at
muliggøre en succesfuld gennemførelse af det ambitiøse nationalparkprogram og ikke
mindst give Nationalparken en stærk identitet og placering på Danmarkskortet.
På bestyrelsens vegne

Lars Vedsmand
Formand for Nationalpark Skjoldungernes Land

3

Årsberetning 2018

BESTYRELSE
OG RÅD
Nationalparkfonden ledes af en bredt
sammensat bestyrelse, som er udpeget
af Miljø- og Fødevare-ministeren for en
fireårig periode. Nationalparkfond Skjoldungernes Land er et selvstændigt organ
inden for den statslige forvaltning.
Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og
udvikle nationalparken. Nationalparkens
første bestyrelse vedtog pr. 1. april 2017
Nationalparkplan 2017-23.
Bestyrelsen har nedsat et Nationalparkråd
for en tilsvarende fireårig periode, der

BESTYRELSEN
Formand
Lars Vedsmand
Roskilde Kommune
Joy Mogensen

Rådet har i 2018 afholdt to møder og en
studietur.

Boserupgård Naturcenter Kano- og Kajakforbundet
Tim Krat
Kaj Knudsen

VisitDenmark
Mette Holmgren (indtil
efteråret 2018)

Biologiforbundet
Sten Asbirk

Lejre Erhvervsforum
Johan Scheel

Borgergruppe
i Skibbyområdet
Bente Skytte

Lejre Kommune
Billedkunstråd
Mogens Petersen

Danmarks Jægerforbund
Indtil 31-12-2018:
Tue Nygaard
Fra 1. januar 2019:
Michael Donstrup

Orienteringsklubberne
Jesper Fonager Uhre
Christensen

Lejre Kommune
Carsten Rasmussen
Frederikssund Kommune
John Schmidt-Andersen

Naturstyrelsen
Jens Peter Simonsen

Danmarks
Naturfredningsforening
Søren Grøntved

Nationalparkrådet
Gordon P. Henriksen

Lodsejerforeningen
Anne Stausholm

Bestyrelsen har i 2018 afholdt tre møder og
en studietur. Referater med dagsordener,
indstillinger og beslutninger kan ses på
Nationalparkens hjemmeside.

Slots- og Kulturstyrelsen
Iben Bækkelund Jagd

Dansk Ornitologisk
Forening
Solveig Jonasson

Friluftsrådet
Jan Eriksen

skal rådgive bestyrelsen i sager af større
betydning samt i principielle spørgsmål.
Rådet skal endvidere medvirke til, at udviklingen af nationalparken sker med bred
lokal forankring og opbakning.

Nationalparkrådet
Jesper Brandt

RÅDET

Landbrug & Fødevarer
Marianne Svendsen

Formand:
Fishing Zealand
Gordon P. Henriksen

Dansk Skovforening
Silvia Munro

Roskilde Universitet
Jesper Brandt

Dansk Botanisk Forening
Claus Helweg Ovesen

Roskilde Katedralskole
Sidsel Naut
Roskilde Domkirke
David Høyer

Dansk Islandshesteforening
Henning Nevers
Sagnlandet Lejre
Lars Holten
Det Danske Spejderkorps
Brian Petersen
Herregårdsmuseet Selsø
Elisabeth Holm Nielsen
Gl. Lejre Bylaug
Tine Kongsgaard
Vikingeskibsmuseet
Claus Christiansen
Handicaprådet i Lejre
Erik Bahn
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FORMÅL

Nationalparkfonden har til formål med sit virke:
1. at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik, især for den nationalt betydningsfulde fjordog skovnatur, og sammenhængen mellem naturtyperne,
2. at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i
det unikke fjord- og herregårdslandskab,
3. at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske helheder
og enkeltelementer,
4. at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser,
5. at styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier og værdier for friluftslivet
6. at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder
erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og
7. at styrke bevidstheden om områdets værdier gennem inddragelse
af befolkningen i nationalparkens etablering og udvikling.
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NATUR
OG LANDSKAB
Nationalparken rummer store naturværdier, som i særlig grad er knyttet
til fjordlandskabet, skovene og
ådalene. Nationalparkfonden arbejder for at bevare, styrke og
udvikle naturområder og landskabelige værdier.
I 2018 har der været iværksat
en omfattende indsats inden for
naturpleje, naturgenopretning og
udarbejdelse af forvaltningsplaner.
Nationalparken har i 2018 igangsat 10 naturplejeprojekter med ekstensiv afgræsning på
privat jord i samarbejde med lodsejerne. Det
samlede areal, der er sat under afgræsning,
udgør p.t. 40 ha, og yderligere 35 ha er under
forberedelse. Endvidere har der været gennemført et projekt på Skrivernæbbet i samarbejde med Selsø-Lindholm Gods, hvor
uønsket træopvækst er blevet ryddet for
at skabe bedre lysforhold for sjældne planter
på skrænterne. Ved Gl. Lejre er der ryddet
birkeopvækst og bekæmpet invasive arter
(rød hestehov og sildig gyldenris).
Nationalparkfonden har i samarbejde
med lodsejere gennemført 5 vandhulsprojekter og planlagt yderligere 5 vandhulsprojekter på privat jord. På Eskildsø
er der igangsat et projekt, der skal sikre
en mere stabil og lidt højere vandstand
i Klydesøen, og ved Helligrenden er der
gennemført et vandløbsprojekt, hvor opog nedgangsmuligheder for havørreder
er forbedret. Der er igangsat en forundersøgelse ved Gl. Lejre med genåbning af
et rørlagt vandløb, der udspringer fra en
kilde i området. Endelig er der igangsat et
projekt syd for Skov Hastrup med genskabelse af et græsningslandskab (overdrev)
på knap 10 ha.

Der er nedsat en projektgruppe med deltagelse af Aarhus Universitet, GEUS, DTU
Aqua og Nationalparksekretariatet, der
i 2019 skal undersøge mulighederne for
genskabelse af stenrev i Roskilde Fjord.
Som opfølgning på den planlagte indsats
for udvalgte og truede arter har EntoConsult udarbejdet en forvaltningsplan
for sjældne dagsommerfugle, og i samarbejde med Naturstyrelsen har Nationalparken gennemført forsøg med pleje af
skovenge i Bidstrup Skovene af hensyn
til dagsommerfugle. Endvidere er der
indgået en aftale med Aglaja om at udarbejde en forvaltningsplan for 20 truede
plantearter i Nationalparken.
Indsatsen i 2018 på og omkring Roskilde
Fjord har rettet sig mod beskyttelse af
naturværdier på fjorden. Der er produceret
og distribueret en folder om adgangsregler
på fjorden, der er opsat vildtreservat-skiltning ved større havne og der er igangsat
et projekt, der skal afdække omfang og
årsager til tilbagegangen af ynglefugle.
En af årsagerne til tilbagegangen kan
være en øget forekomst af prædatorer
(især rotter), og der er derfor iværksat en
bekæmpelse af disse på holme og øer i
fjorden. Nationalparken har i 2018 oprettet
en deltidsstilling til opsyn af projekter i og
omkring fjorden.
Endelig har Nationalparken involveret sig
som samarbejdspartner i Projekt Plastfri
Fjord, hvor Nationalparken bistår med
synliggørelse, informationsskiltning og
dataindsamling. Nationalparken har i
løbet af 2018 overtaget koordineringen af
frivilliges årlige strandoprydninger.
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KULTURHISTORIE
OG KULTUR
Nationalparken er rig på kultur• Et udviklingssamarbejde med Selsø Slot
historiske fortidsminder og kultur- og Herregårdsmuseum, hvor Nationalparken
miljøerne er bredt fordelt i hele
har givet tilsagn om støtte til finansiering
området. Nationalparkfonden
af museumslederens stilling over 3 år,
arbejder for at kulturarven beskyttes, synliggøres og formidles. • et pilotprojekt om landsbyfortællinger
(Gl. Lejres historie og beboere) samt

I 2018 har Nationalparkfonden
gennemført pleje og renovering af • et projekt ’Mands Minde’ i samarbejde
fysisk kulturarv og fået udarbejdet med Malling Film.
et program for initiativer inden for
samtidskunst, som kan understøtte Nationalparksekretariatet indgav sammen
nationalparkens formål.
med Lejre Kommune en ansøgning til tenDer er 3 gennemførte pleje- og renoveringsprojekter: Opfølgende pleje af det
fredede stengærde langs Tadre Møllevej
(Sonnerup Gods), pleje af Syv Høje ved
Ledreborg Gods samt renovering af et
gammelt fiskerleje ved Skovgærdet i
Østskoven. Der er endvidere igangsat en
stor forundersøgelser til genskabelse af et
dobbelt voldsted og lindeallé ved Aastrup
Kloster.

tativliste for UNESCO Verdensarv vedrørende verdenslitteraturens sammenhæng
med området omkring Gl. Lejre til Kulturministeriet. Ansøgningen blev afvist.

Nationalparken udarbejdede i 2017 et
forslag til et kunstprogram i samarbejde
med kunstnergruppen SOMEWHERE,
Lejre Kommune og Statens Kunstfond.
Programmet blev godkendt af Nationalparkbestyrelsen i februar og trykt i juni.
Programmet danner udgangspunkt for en
omfattende fundraising, der foreløbig har
resulteret i fondsbevillinger til Kunstprogram for nationalparken fra hhv. Statens
Kunstfond, Obelske Familiefond og Friluftsrådet.
Nationalparken har igangsat 3 projekter
indenfor den planlagte indsats for immateriel kulturarv:
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FRILUFTSLIV
Nationalparkens varierede landskab giver masser af muligheder
for både grønt og blåt friluftsliv.
Nationalparkfonden arbejder for at
styrke mulighederne for friluftsliv
for alle befolkningsgrupper på et
bæredygtigt grundlag.

Friluftsrådet bevilling til Fjordlands-projektet
indeholder 200.000 kr. til etablering af
flydende lejrpladser i Roskilde Fjord. De
flydende lejrpladser skal trække uønsket
færdsel væk fra øer og holme. Nationalparken er i dialog med Kystdirektoratet
om etableringen.

I 2018 var fokus på etablering af
faciliteter langs eksisterende stier
og etablering af nye stier, ruter og
faciliteter.

NordeaFonden bevilligede i maj 2018 21
millioner kr. til vestsjællandske kommuner
til at etablere en 250 km lang cykelrute
’Istidsruten’, som forventes tilgængelig fra
foråret 2020. Nationalparken inddrages i
et samarbejde om etableringen af ruten
og er repræsenteret i styregruppen.

Nationalparken har i samarbejde med
arkitektfirmaet Norrøn, Roskilde og Lejre
Kommuner igangsat udarbejdelse af en
udviklingsplan for de 40 km lange Skjoldungestier. Udviklingsplanen finansieres af
Nationalparken samt Roskilde og Lejre
Kommuner. Udviklingsplanen forventes
færdig til maj og skal herefter forøges realiseret. Brugerinddragelse og kortlægning
er igangsat.
Nationalparken har lavet forarbejde til en
’flydende cykelsti’ – en 3 km lang kanorute mellem Gershøj og Møllekrogen, der
forbinder Fjordstien. Projektet er støttet
af Friluftsrådet og sker i samarbejde med
Frederikssund og Lejre Kommuner, der
yder tilskud til etablering og drift.

En samlet oversigt over bl.a. stier, besøgssteder, overnatningssteder, kulturhistoriske
steder og friluftsspots er nu tilgængelig
på nationalparkens app, hvor mere end
300 spots er beskrevet.
Nationalparken har med bistand fra Bahn
Arkitektur gennemgået og besigtiget mulige udflugtsmål for kørestolsbrugere med
hjælpere. Disse udflugtsmål er angivet på
kort i Nationalparkfolderen, og informationer
vil tillige blive lagt på Nationalparkens
hjemmeside og app.

Stinettet og anløbspladsen på Eskilsø er med
tilskud fra Struckmannfonden fornyet med
Nationalparkdesign og skiltning. Der er
desuden udarbejdet en opdatering af folder
for øen med støtte fra Spor i Landskabet
Der er etableret nye friluftsfaciliteter i
grusgrav ved Gl. Lejre.: En shelterplads
med borde/bænkesæt og bålplads.
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FORMIDLING,
UNDERVISNING OG
FORSKNING
I Nationalparken findes et stort og
udbygget netværk af museer og
besøgssteder, som arbejder med
formidling og undervisning af områdets natur- og kulturhistoriske
værdier. Nationalparkfonden
arbejder for at koordinere og
styrke formidlingen med lokale
aktører.
I 2018 er Nationalparkens formidlingsplatforme (web, trykte
foldere, app m.v.) taget i brug og
videreudviklet. Der er etableret
et formidlerkorps af frivillige, og
formidlere er tilbudt kurser. Der
er udviklet og afprøvet et årshjul
for arrangementer, ture og kurser
i Nationalparken. Og der er taget
hul på partnerskabsprogrammet
med afholdelse af et introkursus
for frontpersonale hos Nationalparkens partnere.
Nationalparken har opdateret/nyudgivet
tre trykte foldere (Skjoldungestierne,
„God tur på Roskilde Fjord“ og „God tur
med bus 207“). Nationalparkens folder er
endvidere genoptrykt.
I et samarbejde med HHE Film produceres
12 små film om natur og friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land – én film til
hver måned. Formålet er at give børnefamilier, unge og voksne lyst til selv at gå på
opdagelse i nationalparken.
Data om stier, ruter, friluftsfaciliteter og
kulturhistoriske steder er indkøbt, redigeret

og gjort tilgængelige i en ny app ’Nationalpark Skjoldungelandet’, hvor 300
interesse-punkter er beskrevet.
Nationalparken har etableret et Formidlerkorps, som er præsenteret på Nationalparkens hjemmeside. Formidlerkorpset
tilbydes kurser og kompetenceudvikling,
og de første tilbud til korpset („Det gode
værtsskab“ samt en erfaringsudveksling)
er afholdt.
Der er også afholdt intro-kurser for frontpersonale hos Nationalparkens partnere,
museer og turistkontorer, lige som der er
afholdt indledende kurser for lærere og
pædagoger fra områdets skoler.
Nationalparken har udviklet og afprøvet
et årshjul for arrangementer, ture og kurser
i Nationalparken. I løbet af 2018 er der
således afholdt 55 ture, arrangementer og
aktiviteter. Ikke mindst har afholdelse af
en ’månedens tur’ været en stor succes.
Der har været arbejdet med synligheden
af Naturvejledning i Danmark i samarbejde
med Naturvejlederforeningen. Nationalparken projektansatte i 2018 en ny fuldtidsmedarbejder til synliggørelse af naturvejledning i Danmark. Der er udarbejdet
en folder og materiale til messer, der er i
samarbejde med Naturvejlederforeningen
arbejdet med opdateringer på hjemmeside og Facebook og Nationalparken
bidrog med at synliggøre naturvejledertilbuddene på Naturens Dag på Boserupgård Naturcenter.
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I 2018 er der udviklet og etableret porte
til Nationalparken i samarbejde med
Roskilde Oplevelseshavn, Skibby Aktive
og Selsø Slot. Arbejdet med udrulning af
porte fortsætter i 2019.
Under indsatsen ’Særlige tilbud til lokale
Skoler’ er der bl.a. igangsat et projekt „Bliv
Skjoldunge“, og der er udarbejdet skitser
til hhv. „blå og grønne klasseværelser“. Der
har desuden været afholdt et landsdækkende møde om „Udeskole og dannelse
for en bæredygtig fremtid“ på Kattinge
Værk for 120 lærere, pædagoger, forskere
og formidlere fra hele landet.
I 2018 har Sekretariatet sat ekstra fokus
på at synliggøre Nationalparken. Det er
blandt andet sket via pressemeddelelser,
nyhedsbreve, nyheder på hjemmesiden
og en større indsats på de sociale medier.
Sekretariatet har således udsendt 36
pressemeddelelser, og Nationalparken
er blevet omtalt i medierne 497 gange
mod 258 gange i 2017. Nyhedsbrevet har
ved årsskiftet 320 modtagere mod 217
ved udgangen af 2017, og hjemmesiden
har markant flere unikke besøgende hver
måned sammenlignet med 2017. På årsbasis har hjemmesiden i 2018 haft 36.523
unikke besøgende mod 17.991 i 2017.
På Facebook har Nationalparken i 2018
lagt 110 opslag op, hvoraf 19 har været
videoer. Nationalparken har fået 797 nye
følgere på Facebook.
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LOKALSAMFUND,
ERHVERV OG TURISME
Nationalparken har knap 10.000
beboere, et rigt foreningsliv og er
tilgængelig for mere end 2 millioner
mennesker inden for en times transport. Nationalparkfonden arbejder
for at understøtte en udvikling til
gavn for lokalsamfundet med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Havn forbedret (eller under forbedring).
Sejladsen varetages af JK Shipping med
en underskudsgaranti fra Nationalparken.
Sekretariatet har i løbet af sæsonen 2018
udarbejdet fysisk formidlingsmateriale
både til skibet og havnene, lydspor til afspilning på rutesejladsen og videomateriale
til markedsføring.

I 2018 har Nationalparken forberedt udgivelsen af et Nationalparkmagasin, arbejdet med synligheden for turister og etableret
rutesejlads på Roskilde Fjord med
M/S Svanen.

Som en del af Nationalparkens Partnerskabsprogram vedtog bestyrelsen i
slutningen af 2018 at indgå et samarbejde
med ’Living Concepts’ om at udvikle konceptet ’POP UP BEDS’ – et initiativ, der
skal skaffe flere overnatningsmuligheder
i Nationalparken til parkens gæster. Disse
overnatningsmuligheder kan være udnyttelse og formidling af ledig værelseskapacitet i allerede eksisterende bygningskomplekser/institutioner eller naturnær
overnatning.

Nationalparksekretariatet har i samarbejde
med Grønager Reklamebureau udviklet et
koncept og plan for udgivelse af et nationalparkmagasin. Det første magasin skal
udgives sommeren 2019, og yderligere 2
magasiner skal udgives i foråret 2020 og
efteråret 2020.
Der er blevet arbejdet med at oversætte
formidlingsmateriale (folder, hjemmeside
og app) til engelsk og tysk, og der samarbejdes med VisitDanmark om markedsføring i deres turistmagasin. Nationalparkens folder er udgivet på engelsk.
Der samarbejdes med Vikingeskibsmuseet
om udvikling af gruppe- og familieture,
og der er etableret et samarbejde med
Lejre Turistforening om annoncering af
guidede ture i Nationalparken.
Der er etableret rutesejlads på Roskilde
Fjord med M/S Svanen. I denne forbindelse er anløbspladserne ved SelsøMøllekrogen, Gershøj Havn og Roskilde

19

Årsberetning 2018

TVÆRGÅENDE
PROJEKTER
Enkelte tidsafgrænsede indsatser
og projekter vil i deres indhold
bevæge sig på tværs af Nationalpark-handlingsplanens overskrifter.
Friluftsrådet bevilgede ved udgangen af 2017 1.479.000 kr. til
projektet Fjordland: Bæredygtig
formidling i sårbare naturområder.
Projektets samlede udgifter er
budgetteret til 4,3 mio. kr.
Fjordland skal udvikle bæredygtig naturformidling i krydsfeltet mellem fugleliv,
friluftsliv og formidling i Roskilde Fjord
– og projektet skal bl.a. resultere i en
værktøjskasse for bæredygtig formidling
i sårbare naturområder. Fjordland skal
arbejde med:
Mennesker: At samle fjordens formidlere
omkring en fælles, bæredygtig formidling.
Steder: At etablere og udvikle en række
steder til blå bæredygtig formidling.
Viden: At samle og formidle relevant
viden om Roskilde Fjord – og udvikle ny
viden om og erfaring med, hvordan det
sårbare naturområde Roskilde Fjord kan
formidles på en bæredygtig måde.
I 2018 ansatte Nationalparksekretariatet en
ny fuldtids projektmedarbejder til projektet.
Arbejdet i 2018 har været koncentreret
om hhv. Steder og Viden, hvor det især
er etableringen af „blå klasseværelser“,
skiltning og foldere, der har været i fokus
(nævnt under indsatsområderne Natur
og Landskab, Friluftsliv og Formidling,
Undervisning og Forskning).
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NATIONALPARKENS
ØKONOMI
Nationalpark Skjoldungernes Land havde
i 2018 en finanslovsbevilling på 7,9 mio. kr.
Det resterende forbrug op til de forbrugte
10,3 mio. kr. (jfr. regnskabet) skete gennem
træk på opsparede midler fra tidligere år.
Finanslovs-bevillingen stiger til 9,1 mio. kr.
i 2019.

Udover finanslovsmidlerne søger Nationalparken eksterne fonde om tilskud til
gennemførelse af konkrete projekter. I
2018 modtog Nationalparken tilsagn om
tilskud på samlet 4,6 mio. kr., som til sammen med bevillingen i 2017 på 0,8 mio.
kr. betyder, at Nationalparken råder over
yderligere 5,4 mio. kr. i de kommende år.

REGNSKAB FOR 2018
NP-ledelse og administration
1.764.299
Natur og landskab
1.851.706
Kulturhistorie og kultur
523.363
Friluftsliv
849.534
Formidling, undervisning
og forskning
3.558.701
Lokalsamfund, erhverv
og turisme
1.034.840
Tværgående
363.548
Udvikling
354.843
Hovedtotal
10.300.836

PROJEKT

BEVILLINGSGIVER

BEVILGET

Naturvejledning (Sofie)

Friluftsrådet

750.000

2017

Web til NVF (Nynne)

Naturvejlederforeningen 400.000

2018

Fjordland

Friluftsrådet
lottomidler

1.479.000

2018

Flydende cykelsti

Friluftsrådet

110.000

2018

Udvikling af Skjoldungestien

Lejre og Roskilde
Kommuner

400.000

2018

Skitseprojekter

Statens Kunstfond

150.000

2018

Kunstprogram for NPS

Obelske Familiefond

1.500.000

2018

Multifunktionelle
kunstinstallationer

Friluftsrådet

500.000

2018

Synliggørelse af Istidsruten

Istidsrute-samarbejdet

100.000

2018

Årsberetning 2018

BEVILGET I ÅR

NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND
Ledreborg Allé 2A • DK-4320 Lejre • +45 9359 7090
npskjold@danmarksnationalparker.dk
• www.nationalparkskjoldungernesland.dk
Årsberetning 2018

