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Årsberetning 2019

Nationalpark Skjoldungernes Land omfatter nogle af Danmarks mest enestående og 
værdifulde naturområder og landskaber. Områder, som både betyder noget for os 
danskere, men som også har og vil få international opmærksomhed og betydning. 
Det er særligt det enestående fjordlandskab, de store gamle skove og det åbne land 
i herregårdsmiljøerne, som til sammen danner en mosaik af naturperler. Indsatser for 
bevarelse og berigelse af naturen er særlig højt prioriteret hos Nationalparkens bestyrelse, 
og det viser sig tydeligt i 2019 med følgende resultater, blandt mange flere, for de 
seneste kun to år:

• Iværksættelse af naturpleje af ca. 150 ha enge, moser og overdrev.

• Genopretning af 11 vandhuller og søer. 

• Udarbejdelse af forvaltningsplaner og indsatser for sårbare nationalparkarter, både 
dagsommer-fugle, hasselmus, karplanter og ynglefugle.

Bevarelsen og udviklingen af Nationalparkens naturværdier og naturindhold, ikke 
mindst biodiversiteten, kræver medspil og opbakning fra hele lokalsamfundet og i 
særdeleshed fra lodsejerne. En fælles identitet og lokal samhørighed i Nationalparken 
har derfor været et stort fokus i de første år for at skabe ejerskab. Det har glædeligt 
resulteret i, at flere lodsejere i 2019 har henvendt sig direkte til Nationalparken med 
ønske om at udvikle ny natur på deres arealer – og vi tager gerne imod mange flere 
henvendelser om ideer.

Nationalparkens redskaber til udvikling er dialog, samarbejde og skabelse af gensidig 
respekt for Nationalparkens værdier både hos beboere, lodsejere, interesseorganisationer 
og foreninger. Derfor har 2019 også været præget af mange store formidlingsarrange-
menter og lokale interessesamarbejder. Af 2019’s projekter kan særligt fremhæves to, 
der skaber forståelse på tværs af interesser og aldersgrupper:

FORORD
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• I projektet ’Fjordland’ skabes faciliteter og formidling for det blå friluftsliv, der fore-
bygger forstyrrelse af ynglefuglene bl.a. med flydende friluftsøer, følsomhedskort og 
fælles arrangementet ’Fjordens Dag’ – et arbejde, der i øvrigt inspireres i et etableret 
samarbejde med kystnære nationalparker i Sverige og Norge.

• Projektet ’Bliv Skjoldunge’ skal inspirere og bevidstgøre skolebørn om Nationalparkens 
natur og kultur og få dem til at tage ejerskab for disse værdier.

En række konkrete initiativer og aktiviteter i 2019 lægger spor ud for et arbejde i de 
kommende år. Det gælder bl.a. skabelse af korridorer, som kan forbinde Roskilde Fjord 
i nord med Bidstrup Skovene i syd, hvor Nationalparken – med støtte fra Aage V. 
Jensens fonde – har igangsat en større kortlægning af det nuværende og potentielle 
naturindhold ved Ledreborg. Det gælder også mulighederne for at flere kan komme 
ud og opleve naturen bl.a. via den 40 km lange vandrerute ’Skjoldungestien’, der over 
de næste år videreudvikles med friluftsfaciliteter og kunst-installationer under en fælles 
fortælling om ’et sagn i live’.

Nationalparkernes udvikling skal egentlig ses over en 20-30 årig periode, men vi er 
kommet godt fra start. En ny bestyrelse og et nyt råd blev nedsat i løbet af 2019 med 
både kendte og nye ansigter, og vi ser frem til at fortsætte arbejdet med det fælles 
lokale udviklingsprojekt: Nationalpark Skjoldungernes Land.

På bestyrelsens vegne

Lars Vedsmand
Formand for Nationalpark Skjoldungernes Land
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Nationalparkfond Skjoldungernes Land 
er et selvstændigt organ inden for den 
statslige forvaltning. Nationalparkfonden 
ledes af en bredt sammensat bestyrelse, 
som er udpeget af Miljøministeren for en 
fireårig periode. Den nuværende bestyrelse 
(Nationalparkens 2. bestyrelse) blev ud-
peget af Miljø- og fødevareminister Jakob 
Ellemann-Jensen i april 2019. Samtlige 
medlemmer fra den første bestyrelse blev 
genudpeget – dog med en ny repræsentant 
for VisitDenmark. Borgmester i Roskilde 
Kommune Thomas Wenøe Breddam 
afløste Joy Mogensen i august 2019 som 
konsekvens af hendes udpegning som 
minister i den nye regering.

Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og 
udvikle Nationalparken. Nationalparkens 
første bestyrelse vedtog pr. 1. april 2017 
Nationalparkplan 2017-23, som udgør 
rammen for Nationalparkens aktiviteter i 
denne periode.

Bestyrelsen har nedsat et Nationalparkråd 
for en tilsvarende fireårig periode, der 
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. 
Nationalparkens 2. råd blev nedsat i sep-
tember 2019 af den nye bestyrelse.

Bestyrelsen har i 2019 afholdt fire møder 
og en studietur sammen med National-
parkrådet og sekretariatet. Referater med 
dagsordener, indstillinger og beslutninger 
kan ses på Nationalparkens hjemmeside. 
Det nye Nationalparkråd afholdt sit første 
konstituerende møde i november 2019.

BESTYRELSE 
OG RÅD
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BESTYRELSEN 

Formand
Lars Vedsmand

Roskilde Kommune
Thomas Wenøe Breddam

Lejre Kommune
Carsten Rasmussen

Frederikssund Kommune
John Schmidt-Andersen

Danmarks Naturfredningsforening
Søren Grøntved

Friluftsrådet
Jan Eriksen

Lodsejerforeningen
Anne Stausholm

Landbrug & Fødevarer
Marianne Svendsen

Dansk Skovforening
Silvia Munro

Slots- og Kulturstyrelsen
Iben Bækkelund Jagd

VisitDenmark
Thomas Mahler

Dansk Ornitologisk
Forening
Solveig Jonasson

Naturstyrelsen
Jens Peter Simonsen

Nationalparkrådet
Indtil aug. 2019: Jesper Brandt
Fra aug. 2019: Endnu ikke udpeget

Nationalparkrådet
Indtil aug. 2019: Gordon P. Henriksen
Fra aug. 2019: Endnu ikke udpeget

RÅDET (1. halvår 2019)

Formand
Fishing Zealand
Gordon P. Henriksen

Roskilde Universitet
Jesper Brandt

Boserupgård Naturcenter
Tim Krat

Biologiforbundet
Sten Asbirk

Stigruppe i Selsøområdet
Bente Skytte

Danmarks Jægerforbund
Michael Donstrup

Dansk Botanisk Forening
Claus Helweg Ovesen

Dansk Islandshesteforening
Henning Nevers

Det Danske Spejderkorps
Brian Petersen

Gl. Lejre Bylaug
Tine Kongsgaard

Handicaprådet i Lejre
Erik Bahn

Kano- og Kajakforbundet
Kaj Knudsen

Lejre Erhvervsforum
Johan Scheel

Lejre Kommune Billedkunstråd
Mogens Petersen

Orienteringsklubberne
Jesper Fonager Uhre Christensen

Roskilde Katedralskole
Sidsel Naut

Roskilde Domkirke
David Høyer

Sagnlandet Lejre
Lars Holten

Herregårdsmuseet Selsø
Elisabeth Holm Nielsen

Vikingeskibsmuseet
Claus Christiansen

RÅDET (2. halvår 2019 -)

Formand
Det Danske Spejderkorps
Brian Petersen

Roskilde Omegns Lystfiskerklub
Bent Lund Hansen

Galleri Henochba
Christella Bramford Christensen

Boserupgård Naturcenter
Tim Krat

Biologiforbundet
Sten Asbirk

Stigruppe i Selsøområdet
Bente Skytte

Danmarks Jægerforbund
Michael Donstrup

Dansk Botanisk Forening
Claus Helweg Ovesen

VisitRoskilde Aktørforening
Claus Christiansen

Jagtforeningen Jyllinge Holme 
Hans Aare

Gershøj Fritidsfiskerforening, 
Selsø Sogn Jagtforening, 
Erhvervsfiskerne m.fl.
Jesper Simonsen

Jyllinge Sejlklub
Kaj Knudsen

Lejre Erhvervsforum
Johan Scheel

Lejre Kunstforening
Mogens Petersen

Roskilde Oplevelseshavn
Lisa Mai Werneburg

Skibby Aktive
Morten Alfatsen

Sagnlandet Lejre
Lars Holten

Herregårdsmuseet Selsø Slot
Elisabeth Holm Nielsen

Vikingeskibsmuseet
Søren Nielsen

Danmarks Naturfredningsforening  
Thomas Gayalokay



Årsberetning 2019



9

Nationalparkfonden har i henhold til sin bekendtgørelse til formål 
med sit virke: 

1. at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kon-
tinuitet og dynamik, især for den nationalt betydningsfulde fjord-
og skovnatur, og sammenhængen mellem naturtyperne,

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

3. at bevare og styrke Nationalparkens kulturhistoriske helheder 
og enkeltelementer,

4. at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, land-
skabs- og kulturhistoriske oplevelser,

5. at styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, land-
skabs- 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.

FORMÅL
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I 2019 har der været gennemført 
en omfattende indsats inden for 
naturpleje, naturgenopretning og 
udarbejdelse af forvaltningsplaner 
og forundersøgelser.

Nationalparken rummer store naturværdier, 
som i særlig grad er knyttet til fjordland-
skabet, skovene og ådalene. Nationalpark-
fonden arbejder for at bevare, styrke og 
udvikle naturområder og landskabelige 
værdier.

NATURPLEJE
Nationalparken har i 2019 gennemført fem 
og igangsat yderligere syv naturpleje-
projekter med ekstensiv afgræsning på 
privat jord i samarbejde med lodsejerne. 
Det samlede areal, hvor ekstensiv afgræs-
ning er genoptaget siden 2017, vil herved 
komme op på ca. 150 hektar. 

FORVALTNINGSPLANER FOR 
TRUEDE ARTER
Nationalparken har fået udarbejdet for-
valtningsplaner for 20 truede plantearter 
i Nationalparken. Det omfatter bl.a. arter 
som Blåtoppet Kohvede, Eng-troldurt og 
Vibefedt. Forvaltningsplanerne er udar-
bejdet af konsulentfirmaet Aglaja. 

NATURGENOPRETNING
Nationalparken har gennemført et antal 
mindre naturgenopretningsprojekter i 
2019: Der er etableret fire nye vandhuller 
til især padder og ved Selsø Slot er der 
oprenset en sø på 1500 m2. På Eskilsø er 
der gennemført et projekt, der sikrer en 
mere stabil og lidt højere vandstand i 
Klydesøen til glæde for vandfugle. Syd for 

Skov Hastrup er der genskabt et græs-
ningslandskab (overdrev). Desuden er der 
gennemført en forundersøgelse ved Gl. Lejre 
vedrørende genåbning af et rørlagt vand-
løb, der udspringer fra en kilde i området. 
Projektet planlægges gennemført i 2020. 

GENOPRETNING AF STENREV
Der er gennemført en forundersøgelse 
for et større naturgenopretningsprojekt: 
Reetablering af stenrev i Roskilde Fjord. 
Forundersøgelsen er gennemført i et 
samarbejde mellem Aarhus Universitet, 
GEUS, DTU Aqua og Nationalparken. For-
undersøgelsen har lokaliseret to egnede 
steder i fjorden til genopretning af stenrev 
ved henholdsvis Nørrerev og Veddelev.

BESKYTTELSE AF FJORDENS 
YNGLEFUGLE
Indsatsen i 2019 på og omkring Roskilde 
Fjord har især rettet sig mod fuglene. I 
samarbejde med Naturstyrelsen og kom-
munerne er der opsat skilte på øer og 
holme, som formidler adgangsforbuddet i 
fuglenes yngleperiode. Der er gennemført 
et større projekt, hvor Aarhus Universitet, 
Orbicon og lokale fugleeksperter i fælles-
skab har afdækket omfang og årsager til 
tilbagegangen for ynglefuglene ved Ros-
kilde Fjord. Endvidere har Nationalparken 
støttet et projekt på fjorden, hvor Aarhus 
Universitet har undersøgt forstyrrelsesef-
fekter på rastende vandfugle som følge af 
Kajaksejllads.
En af årsagerne til tilbagegangen for 
ynglefuglene er forekomst af prædatorer 
(især rotter og ræv) på øer og holme, 
som er særdeles vigtige ynglesteder for 
vandfuglene. Derfor er der igen i 2019 
gennemført en bekæmpelse af prædatorer 

NATUR 
OG LANDSKAB
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i et samarbejde med kommunerne, Natur-
styrelsen og Jagtforeningen Jyllinge Holme. 
Bekæmpelsen ser ud til at have effekt 
– der er f.eks. konstateret et øget antal 
jordrugende fugle på Eskilsø. Endvidere har 
Nationalparken bidraget økonomisk og 
med arbejdskraft til at gennemføre den 
årlige tælling af ynglefuglene ved fjorden. 

AFFALDSINDSAMLING – STRANDOP-
RYDNING
Nationalparken koordinerer strandopryd-
ning omkring fjorden, og i 2019 deltog ca. 
350 frivillige i oprydningen. Nationalpar-
ken har – sammen med Roskilde og Lejre 
kommuner samt Roskilde Oplevelseshavn 
– modtaget en bevilling på 450.000 kr. fra 
Miljøstyrelsen til at fortsætte og udvide 
indsamlingsindsatsen i 2020.
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I 2019 har Nationalparkfonden haft 
særligt fokus på udvikling og reali-
sering af tværfaglige kunstprojekter 
samt lavet forundersøgelser og 
projektudviklet på indsatser for 
bevaring og formidling af kultur-
arven, særligt i Gl. Lejre. 

Nationalparken er rig på kulturhistoriske 
fortidsminder og kulturmiljøerne er bredt 
fordelt i hele området. Nationalparkfonden 
arbejder for at kulturarven beskyttes, syn-
liggøres og formidles.

KONGEHALVEJEN
I samarbejde med ROMU og Lejre Kommune 
udvikler Nationalparken formidlingsprojektet 
’Fra Sagn til Virkelighed’ indeholdende både 
fysiske og digitale indsatser omkring Gl. 
Lejres historie – og Kongehalvejen mellem 
udgravningerne i Gl. Lejre og den nyligt 
opførte rekonstruktion af kongehallen i 
Sagnlandet. Projektet startede i 2019 og 
projektmodningen fortsætter i 2020.

Sekretariatet bidrog endvidere med fag-
ligt input og sparring til Aarhus Arkitekt- 
skoles screening og kortlægning af kultur-
miljøer i Lejre Kommune.

UDVIKLINGSPROJEKT PÅ SELSØ SLOT
Udviklingssamarbejdet med Herregårds-
museet Selsø Slot fortsatte med nye 
initiativer i form af formidlingsskilte, ander-
ledes kulturarrangementer og tværgående 
samarbejder om ture og produkter med 
andre lokale aktører hen over året. Et større 
idekatalog omkring turisme, frivillighed og 
formidling blev udviklet af Naturvejleder-
hold 31 på et studiebesøg d. 8-10. maj. 

GENSKABELSE AF DOBBELT VOLDSTED 
OG ALLÉ VED AASTRUP KLOSTER
Et prospekt for genskabelse af et historisk 
dobbelt voldsted samt en lindeallé ved 
Aastrup Kloster blev færdiggjort af arkitekt- 
firmaet Absolut Landskab og danner bag-
grund for en fondsansøgning om tilskud til 
gennemførelse af projektet i samarbejde 
med Det Grevelige Dannemandske Stift. 

UDSTILLING OM DETEKTORFUND
Hen over sommeren indgik Nationalparken 
i et udstillingssamarbejde med Lejre Mu-
seum under titlen ’Detektorfund’, hvortil 
der blev lavet detektorarrangementer for 
børn og unge samt indkøbt en ny sikker-
hedsmontre til danefæ.

NATIONALPARKENS KUNSTPROGRAM
Nationalparkens kunstprogram har til 
formål at styrke menneskers forståelse og 
refleksion over naturen. 

En række projekter og aktiviteter blev i 
2019 udviklet som en del af Kunstprogram 
for Nationalpark Skjoldungernes Land:

• Med fokus på Roskilde Fjord skabte 
Kunstner og kok Søren Aagaard ’TABBY’: 
en funktionel køkken-ø skulptur og en 
madperformance lavet af ressourcer fra 
fjordens fortid, nutid og fremtid. Skulpturen 
kan nu ses på Herslev Strand.

• Kunstner Marie Markman udviklede en 
sommerfugle-frøpose med akvareltegning, 
blomsterfrø og fremtidssagn til at uddele 
som klassesæt til folkeskoler i National-
parken. Projektet er en del af et større 
skitseprojekt under titlen ’A Seed is a Star’.

KULTURHISTORIE 
OG KULTUR
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• Kunstneren Rune Bosse afleverede sin 
skitse til en sanselig læringsstation om jord.

• Fire kunstnere blev inviteret til at komme 
med kunstfaglige ideer til to ’Sansepunkter’, 
der skal udvikles som en del af udviklings-
projektet for Skjoldungestien i 2020.

• Kulturhistorisk forundersøgelse og 
udvikling af tværfagligt kunst-, arkitekt 
og konserveringsprojekt i Det Historisk-
Genealogisk-Peripatetiske Akademi på 
Ledreborg Slot blev sat i gang.

• Udsmykning af vindmølle ved Gunde-
sted Camping

• Kunstgruppen med repræsentanter fra 
Nationalparkens bestyrelse og råd, Lejre 
Kommune Billedkunstråd og kunstråd-
givningsbureauet Somewhere afholdt fire 
møder.

’MANDS MINDE’
Nationalparken har i forbindelse med ind-
satsen ”Mands Minde” i samarbejde med 
Malling Film og Medier produceret to film 
af 30 minutters længde, som bliver udgivet 
i 2020: Én om gårdejer Karl Frandsen og 
én om grundlægger af Sagnlandet Lejre, 
Hans-Ole Hansen. Der er lavet lydoptagelser 
med fjordportalens ophavsmand, Erik 
Hansen. Optagelserne bliver til den første 
podcast i ”Mands Minde”-projektet og for-
ventes udgivet i 2020.
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I 2019 er der særligt arbejdet med 
at samle og gennemtænke indsat-
sen for friluftslivet på fjorden, så 
det kan udfolde sig i balance med 
dyrelivet og landskabet. Derudover 
er arbejdet med Skjoldungestien 
og implementeringsmulighederne 
for stiens udviklingsplan blevet 
prioriteret.

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 bære-
dygtigt grundlag. 

DET BLÅ FRILUFTSLIV – FJORDENS 
FØLSOMHED
Med støtte fra Nordisk Ministerråd er 
der lavet et omfattende arbejde med at 
kortlægge de blå friluftsgruppers akti-
viteter og færdsel på Roskilde Fjord, så 
utilsigtede forstyrrelser af dyrelivet kan 
forebygges. Projektet har desuden giver 
Nationalparken en dynamisk følsomheds-
kortlægning af fjorden, der fremover vil 
blive brugt i planlægningen af friluftspro-
jekter på fjorden.

FLYDENDE FRILUFTSØER
Sammen med Veddelev Surfklub er der 
lavet flydende friluftsøer til ophold og 
pauser på vandet som alternativ til land-
gang og ophold tæt på den højt prio-
riterede yngleplads på øen Elleore. De 
flydende frilufts-øer er en del af projekt 
Fjordland og er støttet af Friluftsrådet 
med 50.000 kr. Projektet indvies 2020.

UDVIKLINGSPLAN FOR 
SKJOLDUNGESTIEN
En ny udviklingsplan og samarbejdsaftale 
for Skjoldungestien er udarbejdet og 
godkendt af Nationalparken, Lejre Kom-
mune og Roskilde Kommune. Udviklings-
planen er udarbejdet af arkitektfirmaet 
Norrøn. I 2019 er der arbejdet med at 
projektmodne fondsansøgninger om 
støtte til at videreudvikle og implementere 
udviklingsplanen med projektering af 
de skitserede faciliteter. Arbejdet med 
udviklingsplanen vil fortsætte i 2020 i 
dialog med brugerne og lodsejere langs 
stien.

EN FLYDENDE CYKELSTI
Der er udviklet særlige kanoer og 
kanopladser til den flydende (kano)cykel-
sti mellem Gershøj og Møllekrogen. Faci-
liteterne skal indvies i maj 2020, hvorefter 
de første erfaringer med udlån af kanoud-
styr fra ubemandede pladser skal evalueres. 
Kanoerne til den flydende cykelsti er støttet 
af Friluftsrådet med 110.000 kr.

FJORDENS DAG
Fjordens Dag er igen i år blevet afholdt i 
samarbejde med foreninger og klubber 
rundt om fjorden. Formålet med dagen er 
at skabe opmærksomhed på mulighed-
erne for at være aktiv på fjorden og på 
beskyttelsesinteresser og forebyggelse af 
forstyrrende færdsel. I 2019 koncentrerede 
Nationalparken formidlingsindsatsen ved 
Herslev Havn og ved Jyllinge Havn.

SALVADPARKENS STENSAMLING
Salvadparkens stensamling er blevet gen-
etableret med information om stenene og 

FRILUFTSLIV
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en geologisk labyrint til at aktivere sten-
samlingen som en udforskende oplevelse 
for brugerne. Stensamlingen er lavet i til-
knytning til Nationalpark Klasseværelset 
og grejbank ved Salvadparken.

SHELTERPLADSER
Shelterpladsen ved Det gule kajakhus ved 
Lyndby Strand er blevet udstyret med en 
tiltrængt bålplads og udekøkken på det 
sårbare tørveterræn, der tidligere forbød 
optænding af bål.

Det flydende shelter, der blev projekteret 
og ansøgt i 2018, kan ikke tillades af Kyst-
direktoratet, og projektet er nu ændret 
til en flydende lejrplads egnet til teltslag-
ning. Den flydende lejrplads forventes 
udlagt ved Møllekrogen i 2021, hvor den 
skal trække uønsket færdsel væk fra fugle-
ynglepladser på fjordens øer.

ISTIDSRUTEN
Den i alt 280 km lange cykelsti ’Istidsruten’, 
der strækker sig fra Sorø i syd Nykøbing 
Sjælland i nord, og som i øst slår ring ind 
i Nationalparken, åbner officielt 16-17. maj 
2020. Istidsruten er et samarbejde mellem 
Sorø, Odsherred, Kalundborg, Lejre og 
Holbæk Kommune og seks oplevelses-
centre og gennemføres med støtte fra 
Nordea Fonden og LAG-Midt Nordvest-
sjælland. Nationalparkens journalist og 
kommunikationsmedarbejder bistår Istids-
rutesamarbejdet med tekstredigering og 
design af rutens 46 skilte.
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Nationalparken har i 2019 styrket 
det gode samarbejde med områd-
ets museer, besøgssteder, skoler, 
foreninger og private formidlings-
aktører om formidling og under-
visning i Nationalparken. 

Nationalparken lægger i de første år af 
parkens eksistens en betydelig og ekstra-
ordinær indsats i formidlingen af National- 
parkens natur- og kulturrigdomme og 
mulighederne for friluftsliv og oplevelser. 
Formålet hermed er at åbne National-
parkens værdier for omverdenen og 
lokalbefolkningen, at etablere ejerskab 
og fælles fodslag om Nationalparkens 
positive værdier hos områdets lodsejere, 
beboere og aktører og at facilitere frilufts-
liv og besøgende (skiltning, porte m.m.).

TRYKTE FOLDERE 
I 2019 blev Nationalparkens grundfolder 
genoptrykt, så den nu sammenlagt er 
optrykt i 26.000 eksemplarer plus 3.000 
eksemplarer på engelsk. Folderen ”God 
tur på Roskilde Fjord” er blevet genop-
trykt i 10.000 eksemplarer. Også folderen 
”Skjoldungestierne” og ”Rutesejlads på 
Roskilde Fjord” blev genoptrykt i 2019. 

PRESSE OG KOMMUNIKATION
Nationalparkens sekretariat har arbejdet 
aktivt med presse og kommunikation. I 2019 
blev der udsendt 62 pressemeddelelser til 
lokale og nationale medier om alt fra natur- 
plejetiltag til ture og arrangementer. Mange 
pressemeddelelser resulterer i artikler og 
indslag. En gang om måneden sender 

sekretariatet et nyhedsbrev ud til 406 
brugere. Nationalparkens naturvejleder har 
deltaget i 10 medieindslag i P1, P2 og TV2 
Lorry og er blevet fast naturvejleder på P1 
Morgen med historier én gang om måneden. 

FACEBOOK
Nationalparkens Facebookside bliver 
løbende opdateret med aktuelle nyheder, 
ture, arrangementer mv. Antallet af brugere 
voksede i 2019 til ca. 3900. Der er god 
interaktion med de fleste opslag, og især 
nyheder om naturforbedrende projekter 
og arrangementer er populære. 

HJEMMESIDE
I 2019 er Nationalparkens hjemmeside 
løbende blevet udviklet og forbedret, så 
den fremstår brugervenlig og optimeret 
i forhold til søgemaskiner. Hjemmesiden 
havde i 2019 53.229 unikke brugere – det 
er en stigning på 16.706 sammenlignet med 
2018. Et område for skoler og daginstitu-
tioner er blevet udviklet og vil for alvor 
kunne tages i brug i 2020. Endvidere har 
Nationalparken produceret 21 små film til 
hjemmesiden og de sociale medier.

NATIONALPARKENS APP
Nationalparkens app ’Nationalpark Skjold-
ungelandet’ indeholder 300 velbeskrevne 
steder og 20 ruter. I 2019 blev der udviklet 
nyt design for brugergrænsefladen på 
både frontend og backend i samarbejde 
med de øvrige nationalparker. App’en kan 
hentes gratis via App Store eller Google 
Play. App’en har haft 5.411 downloads. 
App’ens kort og informationer bruges 
også som webkortet på hjemmesiden.

FORMIDLING, 
UNDERVISNING OG 
FORSKNING
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NATUR- OG KULTURFORMIDLING PÅ 
FJORDEN
Nationalparken har på forskellig vis bi-
draget til formidlingen af fjordens natur 
og kultur. Eksempler herpå er bistand til 
etableringen af et bådelaug for museums- 
båden ’Skarven’, bestræbelserne fra for-
eningen ’Kapduens Venner’ på at få den 
gamle og bevaringsværdige bundgarns-
kutter Kapduen istandsat, formidlingen af 
lystfisker-oplevelser på fjorden fra turbåden 
Svanen (arrangeret af ROLK og Roskilde 
Oplevelseshavn) samt økonomisk bidrag til 
publicering af børnebogen ’På oplevelse i 
Hornsherred’, der blev uddelt i forbindelse 
med åbningen af den nye fjordforbindelse.

FOTOKONKURRENCE
Fra maj til august kørte fotokonkurrencen 
#MinNPSkjold2019 med temaet ’Som-
mer i Nationalparken’, der resulterede i 
200 nye fotos af Nationalparken taget af 
både børn, unge, voksne og gamle. Det er 
tredje og sidste år, at Nationalparken gen-
nemfører konkurrencen.

SAMARBEJDE MED 
NATURVEJLEDERFORENINGEN
I 2019 etablerede Naturvejlederforeningen 
sekretariat i Nationalparkens lokaler på 
Ledreborg, foreløbig med 3 medarbejdere. 
Kontorfællesskabet med Naturvejleder-
foreningen skaber et godt fagligt miljø og 
åbner strategiske muligheder for samar-
bejde og sparring. 

NATURVEJLEDNING, TURE 
OG ARRANGEMENTER
Nationalparkens to naturvejledere har i 
2019 stået for 55 ture og arrangementer. 
”Månedens tur” er Nationalparkens tilbud 
om 12 nye og anderledes typer af ture, 
der er gratis for alle. Ud over disse ture 
afholdes en lang række ture og arrange-
menter i samarbejde med foreninger og 
besøgssteder. Af større arrangementer 
kan nævnes Fjordens Dag, Skovens Nat, 

Naturens Dag, Ørnens Dag, Vintersolhverv, 
affaldsindsamlinger samt naturplejearran-
gementer. Nationalparkens naturvejleder 
har overtaget koordinationen af høslæt-
festivallen i Bidstrup Skovene i samarbejde 
med DN Lejre. I 2019 er der også blevet 
afholdt en række ture med skoler og dag-
institutioner.

VORES NATUR 2020
2020 er naturens år. DR, Friluftsrådet, 
Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske 
Museer sætter sammen med en lang række 
områder og foreninger over hele landet spot 
på naturens liv og livet i naturen. National- 
parkens sekretariat har i 2019 deltaget i 
udvikling af to fyrtårnsprojekter i forbindelse 
med den landsdækkende kampagne: Nat i 
Naturen og Naturstafetten, som begge vil 
blive afviklet i 2020.

FORMIDLERKORPS
Nationalparkens Formidlerkorps er vokset 
til knap 100 medlemmer. I 2019 blev der 
afholdt to kurser: et kursus om fjordens 
fugleliv og balancen mellem beskyt-
telse og benyttelse af fjorden, og et om 
den narrative tilgang til formidling. Hver 
formidler kan få et visitkort på National-
parkens hjemmeside, som beskriver de 
ture, som formidleren tilbyder. Aftaler om 
tur og pris går direkte mellem bruger og 
formidler.

BLIV SKJOLDUNGE
Nationalparken søgte og modtog i juni 2019 
1 million kr. til udvikling af pilotprojekt for et 
nytænkende skoletilbud ”Bliv Skjoldunge”. 
Bliv Skjoldunge skal invitere 3. – 7. Klasser 
fra Nationalparkens tre kommuner på to ture 
om året ud til centrale dele af National-
parken. Hver tur er både en ekspedition for 
klassen – og et sidemandsoplæringskursus 
for lærerne i udeskole. Pilotture og materialer 
udvikles i samarbejde med pilotklasser fra 
Lejre og Frederikssund Kommuner. I efter-
året 2019 blev afviklet 12 pilotture.
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OVERGANG I NATURFAG
Der er etableret et samarbejde med Roskilde 
Kommunes om projekt ”Roskilde Fjord – 
Overgang i Naturfag”, hvor Nationalparken 
har bidraget med skitser og afprøvning 
af undervisningsforløb, der kan indgå i 
skolernes fremtidige monitoreringer af 
fjordens udvikling. Nationalparken og 
Roskilde Kommune ønsker at sikre projek-
tets fremtidige drift med en fælles data-
base for skolernes monitoreringsdata, til 
brug for alle Nationalparkens kommuner.

BLÅ OG GRØNNE KLASSEVÆRELSER
For at understøtte skolers og daginstitu-
tioners pædagogiske arbejde i naturen, er 
Nationalparken i færd med at etablere en 
række blå og grønne klasseværelser. De 
ligger på særligt skønne steder med offentlig 
adgang i Nationalparken. Til hvert sted 
knyttes en lille grejbank og undervisnings-
materialer på hjemmesiden. I 2019 blev 
fundamentet lagt for dette arbejde både 
ude i landskabet og på hjemmeside og app. 

FOLKEUNIVERSITET
I 2019 har en gruppe af frivillige i samarbejde 
med Nationalparkens sekretariat lagt grund- 
stenen til ’Folkeuniversitet Skjoldungernes 
Land’. De første kurser og ekskursioner vil 
blive afholdt i 2020.

SKILTE I LANDSKABET
I løbet af 2019 er der opsat en række in-
formationsskilte i Nationalparkens design 
ude i landskabet. Der er både nye skilte – 
og skilte, som erstatter og samler infor-
mationen fra ældre skilte. Der er fx sat et 
langt udsigtsskilt op ved Helligkorskirken 
i Jyllinge. Der er sat skilte op ved Selsø 
Kirke. Og et helt nyt koncept for natur-
formidlingsskilte for mountainbikere er 
udviklet i Boserup Skov i samarbejde med 
Roskilde Mountainbikeklub. 

PORTE
Nationalparken etablerer informations-
porte på udvalgte lokaliteter i National-
parken. Hver port indeholder formidling 
om Nationalparken og lokaliteten, og skal 
samtidig vise hen til andre steder i Na-
tionalparken. Der er i 2019 opsat en grøn 
infoport med skilte ved Skibby Bymidte 
i samarbejde med Skibby Aktive. Der er 
etableret en blå/grøn infoport ved Herre-
gårdsmuseet Selsø Slot i samarbejde med 
Herregårdsmuseet, og der er etableret en 
blå port på Roskilde Havn i samarbejde 
med Roskilde Oplevelseshavn. Ved Bike 
Rent på Hvalsø station er opsat formid-
lingsplancher udendørs. Endelig er der 
etableret en formidlingsskærm på Lejre 
Bibliotek.

FORSKNING
I 2019 har Nationalparken i samarbejde med 
blandt andre Aarhus Universitet og Orbicon 
iværksat og støttet en række undersøgelser 
af bl.a. stenrev i Roskilde Fjord, udvikling 
af ynglebestanden i Roskilde Fjord, rotte-
bestandens indvirkning på ynglefugle i 
Roskilde Fjord, den årlige fugleovervåg-
ning 2019, samt en undersøgelse kajak-
roeres forstyrrelseseffekt på rastende 
vandfugle på fjorden. Se afsnit om natur 
og friluftsliv for yderligere information.
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I 2019 har Nationalparken udgivet sit 
første husstandsomdelte National- 
parkmagasin, arbejdet med at til-
vejebringe nye overnatningsmu-
ligheder og fortsat udviklet ople-
velsesmuligheder for turister.

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.

NATIONALPARKMAGASIN
I sommeren 2019 udgav Nationalparken 
første udgave af nationalparkmagasinet 
”Min nationalpark”. Formålet med at udgive 
et magasin er at udbrede viden om og in-
teresse for Nationalparken i lokalområdet 
Der er kommet gode tilbagemeldinger på 
magasinet, og et nyt udgives i juni 2020.

SEJLTURE PÅ FJORDEN
Fjordsejladsen fortsatte hele sæsonen fra maj 
til september med både ruteture og tema- 
ture på M/S Svanen. Sejladsen blev varetaget 
af JK Shipping i samarbejde med National-
parken. Sekretariatet har i løbet af sæsonen 
2019 udarbejdet yderligere fysisk formidlings- 
materiale både til skibet og havnene, og 
etableret samarbejder med andre national- 
parkpartnere og formidlingssteder. 

’POP UP BEDS’
’POP UP BEDS’ havde sin første sæson 
med både nye overnatningsinitiativer og 
oplevelsesmuligheder i Nationalparken – 
heriblandt Glamping-telte og Felt-hotel. 

Til konceptet blev udarbejdet en grafisk 
identitet og oprettet en digital booking-
platform. En dialog med Lejre Kommune 
om yderligere muligheder er i gang.

PARTNERSKABSPROGRAM
Nationalparken har 55 aktører i sit partner-
skabsprogram og afholdt i 2019 en række 
ture og kurser i netværket:

• Introduktionskursus med information om 
Nationalparken og igangværende projekter, 
samt inspiration fra andre partnere.

• Pakketeringskursus med fokus på 
skabelse og markedsføring af oplevelses-
pakker på kryds mellem partnere og til 
forskellige målgrupper.

• Havne- og sejltur fra Roskilde med 
værtsskab hos forskellige formidlings- og 
servicepartnere.

• Sommerfest for Nationalparkens net-
værk med fælles aktiviteter.

• Workshop om bookingplatformen til 
POP UP BEDS.

TURISME INITIATIVER
I et samarbejde mellem Vikingeskibsmu-
seet, Roskilde Domkirke, Ströma og lokale 
guider fra Nationalparkens formidlerkorps 
blev der hele sommeren kørt busture med 
turister fra København.

Nationalparken har i samarbejde med Skoe-
magerkroen etableret en lille mark med vilde 
blomster, så gæster og forbipasserende 
kan nyde blomsterfloret med dagsommer-
fugle og plukke en buket med hjem.

LOKALSAMFUND, 
ERHVERV OG TURISME
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Nationalpark Skjoldungernes Land havde 
i 2019 en finanslovsbevilling på 9,2 mio. 
kr. Hertil kommer bevillinger fra fonde og 
andre tilskudsgivere samt indtægter fra 
rekvirerede ydelser, der til sammen har 
været kilde for eksterne indtægter på i alt 
3,3 mio. kr. i 2019. Nationalparkens sam-
lede rådighedsbeløb har således udgjort 
12,5 mio. kr. i 2019

De samlede udgifter har i 2019 været 11,8 
mio. kr., der har fordelt sig på indsatsom-
råder som vist i tabellen nedenfor: 

REGNSKAB FOR 2019

NP-ledelse og administration 1.893.361
Natur og landskab 2.614.626
Kulturhistorie og kultur 1 .07 1 .155
Friluftsliv 984.152
Formidling, undervisning  
og forskning 3.298.631
Lokalsamfund, erhverv 
og turisme 1.295.227
Tværgående 634.786
Udgifter i alt 11 .791.939
Indtægter 12.546.805

Årets driftsresultat  754.866

Med årets driftsresultat udgør National-
parkens akkumulerede opsparing primo 
2020 353.322 kr.
Nationalparken søger løbende eksterne 

fonde om tilskud til gennemførelse af kon-
krete projekter. I 2019 modtog Nationalparken 
nye bevillingstilsagn på i alt 2,4 mio. kr.:

• Fra Nordisk Ministerråd: 475.000 kr. til 
nordisk samarbejde om udvikling af et bære- 
dygtigt friluftsliv i kystnære og marine miljøer 

• Fra Friluftsrådet: 1 mio. kr. til pilotprojektet 
’Bliv Skjoldunge’ – udvikling af et koncept 
rettet mod grundskolens 0.-7. klasser for 
undervisning og formidling af natur, kultur 
og lokalhistorie i Nationalparken 

• Fra Aage V. Jensens Fonde: 500.000 kr. 
til kortlægning af naturværdier og biodiver-
sitet omkring Ledreborg Gods

• Fra Miljøstyrelsen: 450.000 kr. til en 
større strandoprydning i 2020 omkring 
Roskilde Fjord baseret på frivillige 

• Fra Hans-Ole Hansen, grundlægger af 
Forsøgscenter Lejre (nu: Sagnlandet): 
5.000 kr. til markering af skibssætning 
ved Ravnshøj. 

Sammen med endnu ikke forbrugte bevil-
lingstilsagn fra 2017 og 2018 betyder det, 
at Nationalparken primo 2020 – foruden 
finanslovsbevillingen og opsparingen fra 
tidligere år – råder over 4,9 mio. kr. til 
projektaktiviteter, jfr. bevillingsoversigten 
på næste side.

NATIONALPARKENS 
ØKONOMI



NATIONALPARKENS EKSTERNE BEVILLINGER

PROJEKT BEVILLINGS-
GIVER

BEVILGET FORBRUG AF 
BEVILLING 

ULTIMO 2019

REST TIL
RÅDIGHED

Naturvejledning (løntilskud naturvejleder)
3-årig ansættelse af naturvejleder med det formål at styrke
natur- og kulturformidlingen i Nationalparken.

Friluftsrådet - ud-
lodningsmidler til 
friluftsliv

750.000 453.224 296.776

Synlighed af Naturvejledning
Ansættelse af projektleder med det formål at synliggøre
naturvejledning nationalt– med særlige formidlingstiltag.

Naturvejleder-
foreningen

337500 337500 0

Fjordland
Udvikle initiativer, metoder og værktøjer til bæredygtig 
formidling og friluftsliv på og omkring Roskilde Fjord ud 
fra tre delprojekter: Mennesker, Steder og Viden. Samt 
etablering af friluftsfaciliteter og fysiske formidlingspunkter.

Friluftsrådet 
– udlodningsmidler 
til friluftsliv

1.479.000 446.447 1.032.533

Nordisk Ministerråd 475.000 315.000 160.000

Udviklingsprojekt om Skjoldungestien
Udviklingsprojekt i samarbejde med kommunerne og arkitekt- 
firmaet Norrøn med det formål at sikre skabelsen af en stærk 
identitet for Skjoldungestierne med sammenhæng mellem 
friluftsoplevelser, formidling og arkitektonisk udtryk.

Lejre Kommune og 
Roskilde Kommune

400.000 400.000 0

Flydende cykelsti
Udvikling og etablering af kanorute mellem Gershøj og 
Møllekrogen med det formål at få vandrende og cyklende 
tættere på Roskilde Fjord.

Friluftsrådet 
– udlodningsmidler 
til friluftsliv

110.000 110.000 0

Kunstprogram for Nationalparken (samlet)
Gennem udvikling og udførelse af kunstprojekter i national- 
parken vil projektet være med til at formidle naturen, for- 
bedre mulighederne for friluftsliv og få nye brugergrupper 
ud i naturen.

Det Obelske 
Familiefond

1.500.000 676.645 823355

3 skitseprojekter
Gennem udviklingen af tre skitser til kunstprojekter i 
nationalparken vil midlerne anvendes til at igangsætte 
kunstnere, føre nye aktører sammen og give grundlag 
for videre fundraising til realisering af kunst.

Statens Kunstfond 150.000 80.000 70.000

Multifunktionel kunstinstallation
Til realisering af det multifunktionelle kunstværk med fokus op 
geologi og jord – skitseprojektet af kunstneren Rune Bosse.

Friluftsrådet 
– innovative rammer 
for friluftsliv

500.000 0 500.000

Bliv Skjoldunge
Undersøgelse og udvikling af en reproducerbar model for at 
udruste et lokalområdes børn til gode liv forankret i egnens 
natur, kultur og historie – med blik for at skabe en bære-
dygtig fremtid.

Friluftsrådet 
– udlodningsmidler 
til friluftsliv

1.000.000 181.736 818.264

Markering af skibssætning ved Ravnshøj
Markering af skibssætning ved Ravnshøj.

Hans-Ole Hansen 
(grundlægger af 
Sagnlandet)

5.000 0 5.000

Strandoprydning
Udvidet strandoprydningsprogram i 2020 i samarbejde med 
Lejre og Roskilde Kommuner samt Roskilde Oplevelseshavn.

Miljøstyrelsen 449.320 0 449.320

Natur på Ledreborg Gods
Kortlægning af naturværdier m.m. på Ledreborg Gods.

Aage V. Jensens 
Fonde 500.000 71.698 428302

Total 8.185.820 3.272.250 4.913.570
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