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Nationalpark Skjoldungernes Land i 2020

År 2020 vil formentlig blive et uforglemmeligt år for de fleste. Først og fremmest på 
grund af Corona-pandemien, der vendte op og ned på vores hverdag. Men – håber jeg 
– også fordi det blev et år, hvor vi alle blev opmærksomme på, hvad naturen kan gøre 
for os, hvor meget den betyder for vores trivsel og sundhed og hvad den kan give af 
oplevelser. 

Corona medførte markant flere besøgende i Nationalpark Skjoldungernes Land – og 
i Danmarks fire andre nationalparker. Det ser vi som en meget positiv tendens – også 
ud fra en naturpolitisk synsvinkel. Det er nemlig helt afgørende, at vi i et tætbefolket 
land som Danmark kan skabe interesse for og ejerskab til vores fælles naturværdier, 
men så sandelig også til ønsket om at øge biodiversiteten – både på de offentligt og 
privatejede arealer. 

Vi er dog også opmærksomme på, at den øgede interesse for naturoplevelser og andre 
friluftsaktiviteter kan skabe konflikter såvel mellem forskellige brugergrupper som 
mellem besøgende og lodsejere. Derfor vil Nationalparken, bl.a. gennem arbejde i det 
nedsatte Konfliktråd, have fokus på snarligst at gennemføre en forebyggende oplys-
ningsindsats og adfærdskampagne, der skal være med til at sikre balancen mellem 
de forskellige interesser og samtidig gøre de besøgende bevidste om færdselsregler i 
forskellige naturområder på såvel offentlige som private arealer. 

2020 blev året, hvor naturbeskyttelse og biodiversitet kom højt på den politiske dags-
orden. Det var derfor særdeles glædeligt, at regeringen og en række af Folketingets 
partier besluttede at afsætte midler til genopretning af stenrev – herunder til to stenrev 
i Roskilde Fjord. Det er en vigtig milepæl for gennemførelse af Nationalparkplanen for 
2017-2023. Stenrevene kan få stor betydning for livet i Roskilde Fjord. Sammen med 
flere universiteter er igangsat en indsats for at skaffe midler fra EU’s forskningsprogram 
til at fremme udviklingen af tangsskove på bl.a. de nye stenrev i fjorden. 

FORORD
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Vi hilser også beslutningen om at etablere 15 nye såkaldte natur-nationalparker sær-
deles velkommen – og håber, at en eller flere af disse etableres i Nationalpark Skjold-
ungernes Land. Det kunne f.eks. være i de statsejede Bidstrup-skove i Nationalparkens 
sydlige ende. Men også initiativer og ønsker om at etablere vild natur på private arealer 
skal fremmes, hvis det skal lykkes at realisere visionen om større, sammenhængende 
naturarealer.

Læser man Nationalparkplanen for 2017-2023 vil det hurtigt kunne konstateres, at vi 
allerede er nået langt i realiseringen af de planlagte aktiviteter – men vi stopper ikke her! 
Sammen er vi kommet rigtig godt fra start, og i fællesskab kan vi nå meget længere 
med at udvikle Skjoldungernes Land – til gavn for naturen og os alle.

På bestyrelsens vegne

Lars Vedsmand
Formand for Nationalpark Skjoldungernes Land



Nationalpark Skjoldungernes Land i 2020

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 
4-årig periode. Den nuværende bestyrelse 
(Nationalparkens 2. bestyrelse) blev ud-
peget af Miljø- og fødevareminister Jakob 
Ellemann Jensen i april 2019. 

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 4-årig periode, der 
skal rådgive bestyrelsen i sager af større 
betydning samt i principielle spørgsmål. 
Rådet skal endvidere medvirke til, at ud-

viklingen af Nationalparken sker med bred 
lokal forankring og opbakning. National-
parkens 2. råd blev nedsat i september 
2019 af den nye bestyrelse.

Bestyrelsen har i 2020 afholdt 3 møder, 
heraf det seneste i december virtuelt, mens 
et planlagt møde i september blev aflyst 
på baggrund af de udmeldte COVID-19 
restriktioner. Referater med dagsordener, 
indstillinger og beslutninger kan ses på 
Nationalparkens hjemmeside. På grund af 
COVID-19 situationen har Nationalpark-
sekretariatet ikke fundet det forsvarligt 
at afvikle rådsmøder i 2020, og da Rådet 
omfatter 20 medlemmer har Rådet og 
Nationalparksekretariatet heller ikke fundet 
det praktisk at afvikle møderne virtuelt. 
Rådet er dog løbende blevet orienteret 
om Nationalparkens arbejde via det ud-
sendte bestyrelsesmateriale og referaterne 
fra bestyrelsesmøderne.

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
Afventer Miljøministerens udpegning

Nationalparkrådet
Afventer Miljøministerens udpegning

RÅDET 

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, Er-
hvervsfiskerne m.fl.
Jesper Simonsen

Jyllinge Sejlklub
Kaj Knudsen

Lejre Erhvervsforum
Johan Scheel

Lejre Kunstforening
Mogens Petersen

Roskilde Oplevelseshavn
Indtil jun. 2020: Lisa Mai Werneburg
Roskilde Oplevelseshavn
Fra dec. 2020: Maria Kristina Holst 
Palner 

Skibby Aktive
Morten Alfatsen

Sagnlandet Lejre
Lars Holten

Herregårdsmuseet Selsø
Indtil 1. jul. 2020: Elisabeth Holm 
Nielsen
Fra dec. 2020: Merete Rubow 
Mortensen

Vikingeskibsmuseet
Søren Nielsen

Danmarks Naturfredningsforening  
Thomas Gayalokay

Roskilde Universitet
Jesper Brandt
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SKOV-KLØVER – EN TRUET PLANTEART

FOTO: BIOPIX
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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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SOLNEDGANG VED FJORDEN

FOTO: SAM CHRISTENSEN
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2020 har med corona-krisen været et helt 
specielt år for Nationalpark Skjoldungernes 
Land og sekretariatets arbejde. Grundet de 
indførte forsamlings-restriktioner i største-
delen af året var det desværre nødven-
digt at aflyse flere større arrangementer 
på Nationalparkens program. Det gælder 
f.eks. arrangementerne Fjordens Dag og 
Vintersolhverv, lige som DR’s store sats-
ning ’Vores Natur’ fik et noget andet for-
løb end planlagt.

Forsamlingsforbud, nedlukningen af bu-
tikscentre, kulturtilbud og natteliv havde 
imidlertid en anden markant effekt: Folk 
søgte ud i naturen som aldrig før. Natio-
nalparken fik derfor et markant større 
antal besøgende, og efterspørgslen og 
interessen for individuelle eller familieba-
serede naturoplevelser er steget voldsomt. 
Restriktionerne på skolerne førte også til, 
at lærere måtte søge nye veje i gennem-
førelsen af undervisningen og hermed kom 
undervisning i det fri højt på dagsordenen. 

Nationalparksekretariatet valgte at gøre sit 
for at løse udfordringerne og har derfor 
haft et travlt år med at udvikle og udby-
de individuelle oplevelsestilbud, digitale 
turguides, natureventyr, undervisning i 
udeskolepædagogik for lærere og pæda-
goger, udvikling af Skjoldungeforløb for 
skoleklasser, afvikling af 100 skjoldunge-
dage for udsatte børn og specialklasser i 
efteråret – foruden de mange publikums-
aktiviteter, det alligevel lykkedes at afvikle 
i sommerperioden, f.eks. årets Le-festival 
og affaldsindsamlingerne omkring fjorden. 
Formidlings- og undervisningsaktiviteter 
har således fyldt ganske meget, og de har 
givet overordentlig positiv respons. 

En anden publikumssucces var lanceringen 
af seks nationalpark-kanoer til fri afbe-
nyttelse i Gershøj Havn og Møllekrogen. 
Kanoerne blev flittigt brugt i sommerperi-
oden, og det overvejes derfor at etablere 
kano-tilbud flere steder ved fjorden. Det 
lykkedes også at gennemføre tursejladser 
med båden Hjortholm, som sejlede med 
over 2.700 gæster i løbet af juli og august.

Sideløbende med denne indsats arbejdede 
sekretariatet ihærdigt videre med de ak-
tiviteter, der følger af nationalparkplanen 
– ikke mindst på naturområdet, hvor det 
lykkedes at nå en vigtig milepæl: Finan-
siering af to stenrev i Roskilde Fjord. En 
stor begivenhed var Sagnlandets færdig- 
gørelse af den imponerende rekonstruk-
tion af Danmarks største kongehal. Na-
tionalparken samarbejdede med Lejre 
Kommune, ROMU og Sagnlandet om at 
etablere en ’Kongehals-vej’ – en tre kilo-
meters sti med markeringer, der forløber 
fra de autentiske kongehallers placeringer 
ved Gl. Lejre op til Sagnlandets Kongehal.

Udviklingen af Nationalparken har således 
på ingen måde ligget stille, og nye spor er 
lagt til at komme endnu længere i visionen 
om at skabe en nationalpark i særklasse. 
En nationalpark med enestående land-
skaber, urørt natur, en rig kulturhistorie, et 
bæredygtigt friluftsliv – og sidst, men ikke 
mindst: en lokal befolkning, der støtter op 
og deltager aktivt realiseringen af denne 
vision. 

I de følgende afsnit af årsberetningen kan 
du læse om et bredt udpluk af de aktivi-
teter, der har beskæftiget nationalpark-
sekretariatet i 2020.

NATIONALPARKEN 
I EN CORONA-TID
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LEVERURT – EN TRUET PLANTEART

FOTO: BIOPIX

METTE GJERSKOV BEGEJSTRES OVER VISIONERNE

FOTO: NYNNE SØRGAARD

MINISTEREN OG BORGMESTRENE:

'HVOR STORE SKAL STENENE VÆRE?'

FOTO: NYNNE SØRGAARD

RUNDBÆADET SOLDUG – EN TRUET PLANTEART

FOTO: BIOPIX

KARSTEN DAHL OG JEPPE DALGAARD BALLE FRA AU

UNDERSØGER MULIGE PLACERINGER AF STENREV

FOTO: THOMAS VESTERGAARD-NIELSEN

ENGBLOMME – EN TRUET PLANTEART

FOTO: BIOPIX
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I 2020 har der været gennemført 
en række indsatser inden for natur-
pleje, naturgenopretning, kort-
lægning af naturværdier og udar-
bejdelse af forvaltningsplaner.

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

NATURPLEJE
Nationalparken har i 2020 gennemført 
otte naturplejeprojekter med ekstensiv 
afgræsning eller rydning af uønsket træ-
opvækst i tæt samarbejde med private 
lodsejere. Det omfatter et større græs-
ningsprojekt på Bognæs, hvor ca. 50 hek-
tar strandenge, overdrev og ekstensive 
græsarealer er blevet indhegnet og nu 
plejes med afgræsning af gallowaykvæg 
året rundt. Desuden er der gennemført 
naturplejeprojekter ved Selsø Sø og Slot, 
Skrivernæbbet, Østskoven, Skov Hastrup 
og Gundsømagle Vig – det sidste projekt i 
tæt samarbejde med Roskilde Kommune. 

FORVALTNINGSPLANER 
FOR TRUEDE ARTER
Nationalparken har i 2019/2020 fået ud-
arbejdet forvaltningsplaner for 20 truede 
plantearter i Nationalparken. Det omfatter 
bl.a. arter som Blåtoppet Kohvede, Eng-
troldurt og Vibefedt. Forvaltningsplanerne 
er udarbejdet af konsulentfirmaet Aglaja. 
Som opfølgning blev der i det tidlige 
efterår slået hø på et lille areal nord for 
Særløse Overdrev for at pleje en af landets 

sidste bestande af Blåtoppet Kohvede. I 
de kommende år vil der være fokus på at 
følge op på flere af forvaltningsplanerne i 
samarbejde med lodsejerne.

GENOPRETNING AF STENREV
I 2020 lykkedes det at få finansieringen 
af to stenrevsprojekter i Roskilde Fjord 
på plads. I juni 2020 indgik Regeringen 
således en større politisk naturaftale med 
SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale 
Venstre, hvor der bl.a. blev afsat midler til at 
genskabe stenrev i Roskilde Fjord. I den 
anledning var Miljøminister Lea Wermelin, 
Miljøordfører Mette Gjerskov (S) samt 
borgmestrene for Lejre og Roskilde kom-
muner på besøg den 25. september, hvor 
de besigtigede de planlagte lokaliteter for 
de nye stenrev. Det er planen at genop-
rette et større stenrev ved Nørrerev samt 
etablere et formidlingsrev ved Veddelev, 
hvor børn og voksne med snorkel og dyk-
kermaske kan opleve det rige dyre- og 
planteliv ved et stenrev.

KORTLÆGNING AF NATURVÆRDIER
Der er gennemført en større kortlægning 
af naturværdierne ved Ledreborg. Det har 
involveret en række eksterne personer med 
forskellige biologiske ekspertiser, som 
både har beskrevet de nuværende natur-
værdier og mulighederne for at udvikle 
dem yderligere. Samtidig er de landska-
belige og kulturhistoriske værdier i om-
rådet beskrevet. Projektet er gennemført 
med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond.

BESKYTTELSE AF FJORDENS 
YNGLEFUGLE
Indsatsen i 2020 på og omkring Roskilde 
Fjord har i øvrigt især rettet sig mod fuglene. 

NATUR 
OG LANDSKAB
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LE-FESTIVAL PÅ KILDEENGEN I 2020

FOTO: SOFIE CLAUSON-KAAS
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I samarbejde med Naturstyrelsen og 
kommunerne er der opsat skilte på øer og 
holme, som formidler adgangsforbuddet i 
fuglenes yngleperiode. 

Flere af de ynglende fuglearter ved fjorden 
har været i tilbagegang gennem en lang 
årrække. En af årsagerne til denne tilbage- 
gang er forekomst af prædatorer (især 
rotter og ræv) på øer og holme, som er 
særdeles vigtige ynglesteder for vand-
fuglene. Derfor er der igen i 2020 gen-
nemført en bekæmpelse af prædatorer 
i et samarbejde med kommunerne, Na-
turstyrelsen og Jagtforeningen Jyllinge 
Holme. Bekæmpelsen ser ud til at have 
effekt – der er f.eks. konstateret et stort 
antal ynglende fugle på Eskilsø, som igen 
i år har været fri for ræve. Endvidere har 
Nationalparken bidraget økonomisk og 
med arbejdskraft til at gennemføre den 
årlige tælling af ynglefuglene ved fjorden. 

LE-FESTIVAL PÅ KILDEENGEN I 
BIDSTRUP SKOVENE
Lørdag den 5. september afholdt National- 
parken en stor Le-Festival på Kildeengen 
i Bidstrup Skovene i samarbejde med 
Danmarks Naturfredning, Naturstyrelsen 
og Kildeengens Høsletlaug. Op mod 90 
deltagere i alle aldre deltog i le-slåning af 
engen til gavn for sjældne blomster og 
insekter. Dagen bød også på workshops 
i, hvordan man kan gøre sin egen have 
mere vild samt værksteder, hvor gamle 
håndværk og arbejdet med en le blev vist 
frem.
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HANS OLE HANSEN, GRUNDLÆGGER AF SAGNLANDET LEJRE 

FOTO: MARTIN KUNZENDORF

MARKERING AF KONGEHALVEJEN

FOTO: MIKKEL EEG

MARKERINGEN AF RAVNSHØJ DYST

FOTO: MIKKEL EEG



17

I 2020 har Nationalparkfonden 
haft særligt fokus på udvikling og 
realisering af tværfaglige kunst-
projekter samt lavet forundersøg-
elser og projektudviklet på ind-
satser for bevaring og formidling 
af kulturarven, 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.

MARKERING AF RAVNSHØJ DYST
Ved Gl. Lejre er den for længst forsvundne 
skibssætning, Ravnshøj Dyst, nu markeret 
i landskabet. Ravnshøj Dyst stammer fra 
yngre jernalder eller vikingetid ligesom de 
andre skibssætninger, der engang lå som 
en flåde af stenskibe på bakkekammen. 
Nationalparken modtog i 2019 en donation 
på 5.000 kr. fra grundlæggeren af Lejre 
Forsøgscenter (Sagnlandet), Hans-Ole 
Hansen, til gennemførelse af markeringen.

ÅBNING AF KONGEHALLEN 
OG KONGEHALVEJEN
I maj kunne Sagnlandet Lejre indvie deres 
nye og vildt imponerende kongehal – en 
juvel, som Nationalparken er stolte af at 
huse. Nationalparken har i samarbejde 
med Sagnlandet, Lejre Kommune og 
ROMU bidraget til gennemførelse af en 
kongehalvej. Kongehalvejen er en sti, der 
går mellem den rekonstruerede Kongehal 
i Sagnlandet Lejre og markeringen af de 
oprindelige kongehaller i Gl. Lejre. Ruten 
er markeret med ornamenterede pæle i 
landskabet.

UDVIKLINGS- OG FORMIDLINGS-
PROJEKT I GL LEJRE
Nationalparken samarbejder med ROMU 
og Lejre Kommune om et udviklings- og 
formidlingsprojekt om Gl. Lejres betydning 
i Kongeriget Danmarks historie – mere om 
det næste år, men gå allerede nu ind og 
hør de nye afsnit af podcastserien ’Konge-
rækken’, som Sagnkongerne Skjoldungerne 
nu er en del af.

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

En række projekter og aktiviteter blev i 
2020 videreudviklet og gennemført som 
en del af Kunstprogram for Nationalpark 
Skjoldungernes Land:

• Scenekunstner og performer Sigrid Moses-
Jacobsen udførte tre duftspil på Herre-
gårdsmuseet Selsø Slot med udgangs-
punkt i stedets natur og lokal forfatters 
naturdigt.

• Kunstner Mikkel Carl blev udvalgt til at 
lave et ’sansepunkt’ til Skjoldungestien, og 
afleverede skitsen til projektet ’Fremtiden 
var her allerede’. En placering findes i 
samarbejde med Roskilde Kommune og 
projektet forventes realiseret i 2021.

• Samarbejde blev indgået med Kunst- 
og naturhåndværker Thomas Nexø om 
videreudvikling og etablering af et ’jord-
museum’ i Bidstrup Skovene – baseret 
på kunstner Rune Bosses oprindelige ide. 
Projektet forventes realiseret i 2021.

KULTURHISTORIE 
OG KULTUR
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UDKIG FRA SELSØ SLOT

FOTO: CAMILLA VAN DEURS FORMANN JENSEN
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• Kunstner Hartmut Stockter blev inviteret 
til at tegne et ’grejskur og skolerum’ til 
Fjordglimt i Jyllinge. Projektet forventes 
realiseret i 2021.

• Kunstner Marie Markman har fået tildelt 
laboratorieplads på Aarhus Universitet og 
anskaffet de nødvendige materialer til at 
starte forprojektet til ’A Seed is a Star’.

• Kunstner Henrik Plenge blev inviteret til 
i samarbejde med arkitektfirmaet Thing-
brandt Landskab at tegne et prospekt for 
en ankomstplads i Gl. Lejre.

• Nationalparken har indgået samarbejde 
med organiseringen One Thousand Books 
og Museet for Samtidskunst om en de-
central udstilling og performancefestival 
– sandsynligvis med udgangspunkt i Sct. 
Hans området. Projektet forventes realise-
ret i august 2021.

• Finansieringen til projektet ’Tvivl i Kul-
turlandskabet’ af kunstnerduoen benand-
sebastian blev fundraiset i samarbejde 
med Lejre Kommunes Billedkunstråd, og 
en ny aftale med lodsejer Ledreborg Gods 
blev indgået om placering i Herthadalen. 
Projektet realiseres i 2021. 

’MANDS MINDE’
I forbindelse med indsatsen ’Mands Minde’ 
har Nationalparken i samarbejde med 
Malling Film og Medier produceret og 
udgivet to film af 30 minutters længde. 
Den ene om gårdejer Karl Frandsen og 
den anden om grundlægger af Sagnlandet 
Lejre, Hans-Ole Hansen. Der er produceret 
og udgivet en podcast i to afsnit om Erik 
Hansen, ophavsmand til Roskilde Fjord 
Portalen. Der er endvidere lavet optagel-
ser til yderligere tre podcasts og en film.
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I 2020 har der været særligt fokus 
på forbedringer af Skjoldungestien 
og finansieringen til dette, samt 
på samarbejdet med åbningen af 
Istidsruten. Desuden er indsatserne 
for et bæredygtigt friluftsliv på 
fjorden fortsat med både nye faci-
liteter, og nye indsatser for konflikt-
håndtering og hensynsfuld færdsel 
er igangsat som følge af et stigende 
besøgstal. 

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. 

EN FLYDENDE FJORDSTI
Med støtte fra Friluftsrådet er der lavet to 
kanopladser med i alt seks kanoer, der er 
frit tilgængelige for publikum. Kanoplads-
erne ligger langs Fjordstien ved Gershøj 
Havn og Møllekrogen, så vandrende kan 
skyde genvej over fjorden. Kanoerne bliver 
også flittigt brugt af lokale borgere, der 
ikke har mulighed for at komme ud på 
fjorden med egen båd. Kanoerne er ud-
styret med kort og GPS, for at sikre en 
forsvarlig brug af hensyn til dyrelivet på 
fjorden.

FLYDENDE FRILUFTSØER
I juni blev der lagt en flydende frilufts-ø 
ud syd for Veddelev. Øen fungerer som 
en pauseplads til kajakker eller surfere. På 
øen kan brugerne tage et hvil eller foto-
grafere deres kammerater i fuld fart – og 
derved undgår vi ulovlige besøg på øer 

og holme i fuglenes yngletid fra 1. april til 
15. juli. Friluftsøen vil blive lagt ud igen i 
2021 sammen med endnu en frilufts-ø nord 
for Elleore. Begge frilufts-øer er støttet af 
Friluftsrådet.

UDVIKLINGSPLAN FOR 
SKJOLDUNGESTIEN
Udviklingsplanen for Skjoldungestien har 
ført til en række fondsstøttede initiativer 
for i alt 1,5 mio. kr., der er blevet planlagt 
og ansøgt, så de forventes etableret i 
2021, heriblandt en ny shelterplads syd for 
Lejre, et 250 meter langt spang gennem 
Rørmosen og flere sanse- og pausepunk-
ter på udvalgte steder langs Skjoldunge-
stien. Arbejdet med at rejse finansiering 
og implementere udviklingsplanen vil 
fortsætte i 2021.

HANDICAPSHELTER VED FJORDEN
Med finansiering fra Friluftsrådet er der 
blevet arbejdet på at forbedre lejrpladserne 
langs Roskilde Fjord. Dette arbejde har 
ført til opførelsen af et nyt handicapshelter 
med skinner til forflytning fra rullestol og 
ind i shelteret. Shelteret er desuden blevet 
udstyret med en række praktiske funk-
tioner, der er til gavn for alle bruger af 
lejrpladsen.

LEJRE VANDSPORT
Sammen med den nyoprettede friluftsfor-
ening Lejre Vandsport ved Herslev Strand 
er der lavet et klubhus til foreningens brug- 
ere. I klubhuset er der indrettet en natio-
nalparkport med information om Natio-
nalparken og naturen på Fjorden og grej 
til fjordundersøgelse for familier.

FRILUFTSLIV
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ISTIDSRUTEN
Den i alt 280 km lange cykelsti ’Istidsruten’, 
der strækker sig fra Sorø i syd til Nykøbing 
Sjælland i nord, og som i øst slår ring ind i 
Nationalparken, åbnede officielt juni 2020. 
Istidsruten er et samarbejde mellem Sorø, 
Odsherred, Kalundborg, Lejre og Holbæk 
kommuner og seks oplevelsescentre og 
gennemføres med støtte fra Nordea Fonden 
og LAG-Midt Nordvestsjælland. National-
parkens kommunikationsmedarbejder 
har i 2020 bistået Istidsrute-samarbejdet 
med tekstredigering og design af rutens 
46 skilte, og samarbejdet med Istidsrute-
projektet fortsætter i 2021 med etablering 
af Landmarks/markeringer på ruten samt 
etablering af en skoletjeneste.

KONFLIKTRÅD I NATIONALPARK 
SKJOLDUNGERNES LAND
Nationalparken nedsatte i slutningen af 
2019 et Konfliktråd, der havde deres første 
samling i 2020. Formålet med Konfliktrådet 
er at imødekomme og forebygge konflikter 
mellem brugergrupper i Nationalparken 
og mellem brugergrupper og lodsejere.

Rådet består af repræsentanter fra for-
skellige brugergrupper samt lodsejere i 
Nationalparken. Konfliktrådets medlem-
mer vil i samarbejde med Nationalparken 
arbejde for at forebygge konflikter, der 
knytter sig til færdsel i landskabet. Det 
skal ske ved at fremme dialog mellem 
lodsejere og brugergrupper og mellem 
brugergrupperne imellem. Konfliktrådet 
er ikke en myndighed og skal derfor ikke 
ind og træffe afgørelser i konflikter, men 
derimod rådgive og vejlede, sådan at 
konflikterne slet ikke opstår. Derfor er en 
af konfliktrådets vigtige opgaver også at 
rådgive Nationalparkens sekretariat, be-
styrelse og råd i forbindelse med projekter 
i Nationalparken.

Med en udpegning som nationalpark er 
det forventet, at se en stigning i antallet 

af besøgende til området. Denne udvik-
ling er dog gået væsentlig hurtigere end 
forventet, grundet COVID-19 situationen. 
Flere studier viser, at danskerne er søgt 
mere udenfor under COVID-19 i 2020 og 
at der er kommet flere nye naturbrugere 
til. Friluftsforeninger og lodsejere i Na-
tionalparken bekræfter, at de har set op 
mod ti gange så mange mennesker i om-
rådet, end de plejer. Konfliktrådet har på 
baggrund af dette anbefalet, at national-
parksekretariatet styrker sit fokus på for-
midling af adgangsregler og god adfærd 
i naturen i 2021 for at undgå et potentielt 
stigende konfliktniveau. 
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COVID-19-situationen har afsted-
kommet en stærkt stigende in-
teresse i at bruge naturen til fri-
tidsaktiviteter og som rum for 
skolernes undervisning. National-
parken har derfor i 2020 sat kræf-
terne ind på at understøtte såvel 
gør-det-selv-aktiviteter i fritiden 
som udeskole, der har fået en 
renæssance som følge af kravene 
om at henlægge en del af skolernes 
undervisning til uderummet. Til 
gengæld har Nationalparken måttet 
aflyse flere større fælles arrange-
menter på grund af restriktionerne 
i forbindelse med COVID-19.

NYT TURKORT OVER NATIONALPARKEN
Et nyt turkort for friluftslivet blev udviklet i 
løbet af efteråret 2020. På kortet er angivet 
69 udflugtsmål med beskrivelser samt 
stier, cykelruter, faciliteter for friluftslivet, 
overnatningsmuligheder og kunst i land-
skabet. Kortet indeholder basisviden om 
Nationalparken, basal viden om adgang 
og færdsel til lands og til vands samt gode 
råd til gode ture for kørestolsbrugere. 

PRESSE OG KOMMUNIKATION
I 2020 udsendte nationalparksekretariatet 
35 pressemeddelelser, som hver gang har 
resulteret i artikler og indslag. Cirka hver 
anden måned sender sekretariatet et ny-
hedsbrev ud til 448 abonnenter. National-
parkens naturvejleder, Sofie Clauson-Kaas, 
har deltaget i medieindslag på P1, P4 og TV2 
Lorry og er blevet fast naturvejleder på P1 
Morgen med historier én gang om måneden. 

FACEBOOK OG INSTAGRAM
Nationalparkens Facebookside og Insta-
gramside bliver løbende opdateret med 
aktuelle nyheder, ture, arrangementer, for-
slag til aktiviteter, film, fotos mv. Antallet af 
’Synes godt om’ for facebooksiden voksede 
i 2020 til 5141, hvilket er en stigning på 1412 
i 2020. Instagramsiden har 1483 følgere 
pr. 1/1-2020. 

HJEMMESIDE
I 2020 er Nationalparkens hjemmeside 
løbende blevet udviklet og forbedret, så 
den fremstår brugervenlig og optimeret 
i forhold til søgemaskiner. Hjemmesiden 
havde i 2020 94.193 unikke brugere, hvilket 
er en stigning på 40.964 sammenlignet 
med 2019, og en stigning på 57.670 siden 
2018. Antallet af besøg på hjemmesiden 
nåede 121.591, hvilket er en stigning på 
51.448 sammenlignet med 2019.

NATIONALPARKENS APP
Nationalparkens app ’Nationalpark Skjold-
ungelandet’ indeholder 300 velbeskrevne 
steder og 20 ruter. I 2020 er udviklingen af 
app’ens brugervenlighed fortsat. App’en 
kan hentes gratis via App Store eller 
Google Play. Appen er blevet downloaded 
10.774 gange – med en stor stigning fra 
foråret 2020, hvilket formentlig hænger 
sammen med corona-pandemien.

NATUREVENTYR
Nationalpark Skjoldungernes Land har i 
samarbejde med Lejre Kommune og Ros-
kilde Kommune fået udviklet syv fortæl-
linger med Skjoldungerne som hoved-
personer til udvalgte områder. Man finder 

FORMIDLING, 
UNDERVISNING OG 
FORSKNING
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eventyrene i app’en ’Natureventyr’. De er 
målrettet 3-8 årige i følgeskab med en 
voksen. Natureventyret tager dig med på 
en rute rundt i et naturområde, hvor du 
inddrages i en fortælling og interagerer 
med naturen undervejs. 

NATURVEJLEDNING, TURE 
OG ARRANGEMENTER
Flere af årets ture og arrangementer måtte 
aflyses eller nedjusteres grundet COVID-19 
situationen. Dette gjorde, at vi måtte tænke 
nye måder at lave naturvejledning på: 
Livestreaming fra et naturområde, videoer 
med idéer til udendørsaktiviteter samt 
små ruter i skovene, hvor de besøgende 
blev guidet rundt og informeret via skilte. 

Af større arrangementer lykkedes det at 
afholde Ørnens Dag ved Jyllinge i fe-
bruar, Fjordens Dag ved Lyndby Strand 
og Le-Festival i Bidstrup Skovene, begge 
i september måned. Sommeren åbnede 
kortvarigt samfundet op, og der var en 
stor efterspørgsel på udendørsaktiviteter. 
Nationalparkens naturvejledere gennem-
førte 15 offentlige ture og arrangementer i 
juli og august måned. Efterårsferien i uge 
42 havde fokus på ’Nat i naturen’, hvor 
der blev afholdt aftenvandringer, fortæl-
linger i mørket og stjerne-kiggertur. 

SKARVEN – ET UNDERVISNINGS- OG 
FORMIDLINGSSKIB
Nationalparken erhvervede i 2020 muse-
umsbåden ’Skarven’, der tidligere sejlede 
med skolebørn for Færgegården og 
Frederikssund kommune. Sejladsen blev 
indstillet, da båden ikke kunne godkendes 
til en hel skoleklasse. Skibby Aktive har i 
2019 etableret et frivilligt bådelaug, der 
fremover lejer Skarven for et symbolsk 
beløb af Nationalparken med henblik 
på at genaktivere Skarven til formidling 
af fjorden gennem sejladser for mindre 
grupper, f.eks. halve skoleklasser. Skibby 

Aktive forestår forankringen af bådelauget 
inkl. udbud af ture og forestår booking og 
billetsalg. Bådelauget vil, ud over at sejle 
båden, forestå nødvendig pasning og 
klargøring. 

Båden vil skulle sejle i partnerskab med 
Nationalparken, og en årlig sejl- og aktivi-
tetsplan skal godkendes af Nationalparken. 
Båden er godkendt af Søfartsstyrelsen til 
sejlads med 12 passagerer.

LÆRERKURSER OG UNDERVISNINGS-
MATERIALER
I forbindelse med skolernes genåbning i 
april 2020 blev det pålagt disse at afvikle 
undervisning i det fri. Nationalparkens na-
turvejledere greb lejligheden til at udvikle 
og tilbyde et lærerkursus i udeundervisning 
med fokus på praktiske færdigheder og 
udeskole-didaktik til skolerne i de tre na-
tionalparkkommuner. Der blev i alt afviklet 
kurser for 8 skoler. Kurserne blev holdt i 
skolernes nærmiljø og gav inspiration til 
at få flere forskellige fag ind i udendørs-
aktiviteter. Nationalparken fik 20.000 kr. i 
støtte til kurserne fra kursus-puljen under 
Naturvejledning Danmarks Krible-Krable 
projekt.

BLIV SKJOLDUNGE PROJEKTET
Bliv Skjoldunge-projektet skal invitere 3. 
– 7. klasser fra Nationalparkens tre kom-
muner på to ture om året ud til centrale 
dele af Nationalparken. Hver tur er både 
en ekspedition for klassen – og et side-
mandsoplæringskursus for lærerne i 
udeskole. I efteråret 2020 har National-
parkens naturvejledere og samarbejds-
partnere som ROMU og Vikingeskibsmu-
seet afholdt 12 Bliv Skjoldunge pilotture, 
og lige så mange vil blive afholdt i foråret 
2021. Turene afvikles i samarbejde med 
Lejre Kommunes netværk ’Grøn Genera-
tion’ samt skoler fra Frederikssund kom-
mune og understøttes af undervisnings-
materiale og vejledninger, der udvikles 
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af Nationalparken. Der foreligger et stor 
arbejde med at opskalere tilbuddet til 100 
ture i skoleåret 2021/2022, udvikle logistik 
for turene, bookingportal samt materialer 
og vejledninger.

100 SKJOLDUNGEDAGE I 
NATIONALPARKEN
I efteråret 2020 afholdt Nationalpark 
Skjoldungernes Land 100 undervisnings-
dage, såkaldte Skjoldunge-dage, for spe-
cialskolebørn og børn med særlige be-
hov i samarbejde med Lejre, Roskilde og 
Frederikssund kommuner. Formålet var at 
give eleverne gode læringsoplevelser i na-
turen og kulturhistorien, at styrke børnenes 
trivsel og fællesskab – og at give lærere 
og pædagoger lyst til at bruge naturen 
og Nationalparken som klasseværelse.

Hver klasse fik et tredages forløb, så ele-
verne fik mulighed for at lære stedet og 
naturvejlederen at kende. Turene gik til tre 
helt centrale steder i Nationalpark Skjold-
ungernes Land:

• Tadre Mølle med temaerne Korn, mel og 
mølle, Landskabets dannelse og vandets 
kræfter samt Stenalder og flintesmedning. 
Natur- og kulturvejleder Søren Moses 
stod for turene sammen med mindfullness 
instruktør Isabel Lohmann.

• Selsø Slot med æbler, bål, snittekunst, 
lerbrænding, uld, hulebygning, opdagelse 
og mindfullness i det gamle slot. Natur- 
og kulturvejleder Hanne Hvass stod for 
turene sammen med mindfullness instruk-
tør Isabel Lohmann.

• Boserupgård Naturcenter og Jyllinge: 
Her arbejdede børnene med vild mad, 
affaldsindsamling, land-art og juleforløb. 
Boserupgård Naturcenter og Roskilde 
Kommune gik ind i et direkte samarbejde 
med Nationalparken om forløbet. Natur-
vejleder Liv Louise Holm stod for turene i 

samarbejde med Boserupgård Naturcenter.
Skjoldungedagene blev fulgt af psykolog 
Christian Freese i et aktionsforsknings-
projekt, som afdækker turenes og natu-
rens betydning for elevernes trivsel og 
fællesskab. Ud over turene blev der afholdt 
16 udeskolekurser for lærere og pæda-
goger af Nationalparkens naturvejleder 
Sofie Clauson-Kaas samt naturvejleder og 
lektor Dorrit Hansen fra Absalon. Ende-
lig er der udarbejdet en række materialer 
for børn og voksne af Nationalparkens 
formidlingskoordinator Malene Bendix. 
Skjoldungedagene blev udviklet i samar-
bejde med Lejre, Roskilde og Frederiks-
sund kommuner og støttet af en CO-
VID-19 pulje fra Undervisningsministeriet 
for udsatte børn og unge.

SKOVEN I SKOLEN
Nationalparken har i samarbejde med 
Danmarks Jægerforbund, Naturvejled-
ning Danmark og på vegne af bl.a. Natio-
nalpark Mols Bjerge og Nationalpark Thy 
ansøgt Nordea-fonden, 15. Juni Fonden 
og Friluftsrådet om i alt 6.9 millioner til et 
projekt, som skal:

• Revitalisere det landsdækkende projekt 
Skoven i Skolen og Udeskole.dk – og pro-
jektets hjemmeside www.skoven-i-skolen.dk. 
Samtidig skal projektet invitere grønne 
organisationer og viden-institutioner til at 
få et visitkort og dele ude-undervisnings-
materialer via hjemmesiden, så det bliver 
enkelt for lærere og pædagoger at få over-
blik over de mange gode materialer, som 
findes.

• Udvikle og gennemføre det landsdæk-
kende projekt ’Natursyn’, som skal udvikle 
et natursynsspil for udskolingen samt en 
række undervisningsmaterialer for mellem-
trin og indskoling i samarbejde med en 
række grønne organisationer, VIA UC og 
Center for Børn og Natur.
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• Udvikle og gennemføre det landsdæk-
kende projekt ’Fler’ naturbørn – Mer’ natur’ i 
samarbejde med Naturvejledning Danmark. 
Projektet sætter fokus på børns mulighed 
for at handle aktivt i forhold til natur og 
biodiversitet.

Projektet modtog i december 2020 en 
bevilling på 1.5 mio. kr. fra 15. Juni Fonden 
og 1.5 mio. kr. fra Friluftsrådets Tips og 
Lottomidler. Yderligere afgørelse i fonde 
afventes.

VORES NATUR 2020
2020 var naturens år. DR, Friluftsrådet, 
Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske 
Museer satte med den landsdækkende 
kampagne VORES NATUR 2020 spot på 
naturens liv og livet i naturen i samar-
bejde med foreninger og organisationer 
landet over. Nationalparkens sekretariat 
deltog i udviklingen af de to fyrtårne 
Nat i Naturen og Sommer i Vores Natur. 
Nationalparken var samtidig en af de 16 
udvalgte naturperler, som inviterede på 
ture og oplevelser i forbindelse med Som-
mer i Vores Natur – og stod i samarbejde 
med Boserupgård Naturcenter og Roskilde 
Kommune for startskuddet for kampagnen 
den 27. juni 2020. Pga. corona blev det 
samtidig formidlet, hvordan folk kunne 
tage på udflugter og ture på egen hånd. 
Nationalparkens sekretariat udviklede i 
foråret 2020 børnehæftet ’På opdagelse 
i vores natur’, som blev trykt i 20.000 ek-
semplarer og delt ud til familier over hele 
landet i forbindelse med Sommer i Vores 
natur. Her kunne familier finde viden om 
naturen og ideer til, hvad de selv kunne 
undersøge og opleve i naturen.

NATIONALPARKENS FORMIDLERKORPS
Nationalparkens Formidlerkorps er et 
netværk med knap 100 medlemmer, som 
afholder ture mv. i Nationalparken. Hver 
formidler kan få et visitkort på National-
parkens hjemmeside, som beskriver de 

turtilbud, som formidleren tilbyder for den 
almindelige besøgende og for skoler. I 
2020 blev der pga. corona kun afholdt ét 
forårsmøde for formidlere og partnere på 
Ledreborg om formidlingen af deres ture, 
og hvordan de kan udbyde ture via Kultu-
naut og Billetto. En del af Formidlerkorpsets 
medlemmer deltog aktivt med ture i for-
bindelse med Vores Natur 2020.

PORTE OG SKILTE I LANDSKABET
Der er i 2020 opsat infoporte ved Herslev 
Strand i samarbejde med Lejre Vandsport 
og en port ved Fjord-glimt i Jyllinge er på 
vej. Derudover findes infoporte på Tadre 
Mølle, Selsø Slot, Skibby Bymidte, Ros-
kilde Oplevelseshavn og en lille infoport 
på Sct. Hans Haves cafe. Endvidere er der 
opsat en række informationsskilte ude i 
landskabet.

FORSKNING
Nationalparken samarbejder med det 
nyoprettede Folkeuniversitet Skjoldunger-
nes land, der afholder foredrag, kurser 
og ekskursioner, der er åbne for alle. Det 
er Folkeuniversitetets formål at formidle 
forskningens resultater og metoder og 
derved bringe universiteternes viden ud 
til den brede befolkning. Underviserne er 
universitetsuddannede eller har en særlig 
kompetence, der kan være teoretisk, men 
også praktisk.



Nationalpark Skjoldungernes Land i 2020

AFFALDSINDSAMLING LANGS FJORDEN I 2020

FOTO: SOFIE CLAUSON-KAAS

PÅ FJORDEN MED HORTHOLM

FOTO: CHRISTINA GEJEL-NIELSEN

NATIONALPARKMAGASIN NR 2 I 2020

FOTO: HENRIK SIDENIUS PAABY

PLASTAFFALD BLIVER TIL KUNST

FOTO: SOFIE CLAUSON-KAAS



33

I 2020 har Nationalparken udgivet 
sit andet husstandsomdelte Na-
tionalparkmagasin og fortsat 
arbejdet med at tilvejebringe nye 
overnatnings- og oplevelsesmu-
ligheder både på land og til vands 
i samarbejde med lokale aktører. 
COVID-19 har ramt turismebran-
chen hårdt, men til gengæld kan 
branchen glæde sig over udpeg-
ningen af Destination Fjordlandet.

Nationalparken har knap 10.000 beboere 
inden for nationalparkgrænsen, et rigt for-
eningsliv 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 beskyt-
telsesinteresserne.

NATIONALPARKMAGASIN
I sommeren 2020 udgav Nationalparken 
anden udgave af nationalparkmagasinet 
’Min nationalpark’ i 65.000 eksemplarer. 
Formålet med at udgive et magasin er at 
udbrede viden om og interesse for Natio-
nalparken i lokalområdet, og derfor blev 
magasinet husstandsomdelt i Roskilde, 
Lejre og Frederikssund kommuner. Det 
næste – og foreløbigt sidste magasin – 
udgives i juni 2021.

SOMMMERSEJLADS PÅ FJORDEN
I 2020 søsatte Nationalparken i samar-
bejde med Visit Fjordlandet og rederiet 
Stromma en fjordbåd, Hjortholm, som sej-
lede gæster rundt på Roskilde Fjord i juli 
og august. Fjordbåden tog gæster med 
ud på rundture i Kattinge Vig omkring 

Ringøen, og på temature til både Gershøj 
Kro og til Herregårdsmuseet Selsø Slot i 
samarbejde med Skibby Aktives Natur-
Expressen. Til trods for den lidt korte perio-
de, og nedsat passagerantal pga. COVID-19, 
gik sæsonen godt med over 2.700 sejlende 
gæster. Hjortholm vender tilbage til Ros-
kilde Havn igen i 2021 med sejlads hen-
over sommeren.

’POP UP BEDS’: ETABLERING AF OVER-
NATNINGSMULIGHEDER I NATIONAL-
PARKEN
Nationalparken har igennem to år arbejdet 
med et forprojekt for etablering af nye 
overnatningsmuligheder i Nationalparken 
under titlen ’POP UP BEDs’ i samarbejde 
og under rådgivning af Living Concepts 
og Christina Gejel Kommunikation. I 2020 
blev 7 overnatningssteder med i alt 10 over- 
natningsprodukter af forskellig karakter 
markedsført og solgt via ’POP UP BEDs’ 
bookingsystem, hjemmeside og Face-
bookside. Modtagelsen af koncept og 
interessen for denne type af overnatning 
har vist sig tydeligt i tilbagemeldingen fra 
både aktører og gæster. Forprojektet er 
nu afsluttet og har resulteret i en række 
erfaringer omkring netværks-dannelse, 
organisering, bookingsystemer, koncept 
og lovgivningsmæssige udfordringer i 
overnatnings-branchen, der skal danne 
grobund for den eventuelt videre udvikling 
og indgåelse af mulige nye samar-bejder i 
projektet.

NATIONALPARKENS PARTNERSKABS-
PROGRAM
Nationalparken har nu 70 aktører i sit 
partnerskabsprogram. Nationalparksekre-
tariatet afholdt i 2020 et kursus i digital 

LOKALSAMFUND, 
ERHVERV OG TURISME
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markedsføring. Flere ture og kurser var 
planlagt, men måtte udskydes grundet 
COVID-19.

NYT BOOKINGSYSTEM
Nationalparkens sekretariat fik i 2020 ud-
viklet og oprettet en bookingplatform til 
markedsføring og salg af ture og arran-
gementer i samarbejde med udbyderen 
YourTicket. Bookingsystemet kan ses på 
skjoldungernes-land.nationalparkbooking.dk, 
og er tilpasset Nationalparkens design 
og temaer. Alle nationalpark-partnere 
bliver tilbudt at blive oprettet som aktør 
i systemet under samme gode vilkår og 
økonomiske fordele, hvor de nemt kan 
formidle, sælge og systematisere deres 
arrangementer og ture. Bookingsystemet 
er testet og anvendt i Nationalpark Mols 
Bjerge med gode erfaringer, og flere af 
Danmarks Nationalparker vil også anvende 
denne platform. Destination Fjordlandet 
anvender efter aftale med Nationalparken 
samme system, og aktørerne behøver 
derfor kun indtaste arrangementer ét sted 
for at få eksponering på flere platforme – 
herunder også Kultunaut.

NY TURISTDESTINATION
Nationalparkens tre kommuner Roskilde, 
Lejre og Frederikssund har i flere år haft 
et godt turismesamarbejde. Det har de nu 
valgt at udvide med en fælles Destination 
Management Organisations (DMO) – eller 
på dansk destinationsorganisation – under 
navnet Fjordlandet. Destination Fjordlandet 
samler kræfterne om at markedsføre og 
skabe udvikling og vækst for turismeer-
hvervene i alle tre kommuner med start 
i januar 2021. Nationalparken har støttet 
turismesamarbejdet og bl.a. bidraget ved 
vidensdelingsmøder om ’Udviklingsplan 
for Sjælland og Øerne’ (Dansk Kyst- og 
Naturturisme), workshops om udvikling af 
Fjordlandet som oplevelseskraftcenter og 
i interviewundersøgelser udført af Seis-
monaut om bevægelsesmønstre i National-

parken. I december 2020 igangsatte Nati-
onalparken i samarbejde med Destination 
Fjordland, Dansk Kyst- og Naturturisme 
og Aalborg Universitet udviklingen af en 
projektansøgning til Erhvervsfremmebe-
styrelsen med fokus på cykelturisme.

MARKEDSFØRING NATIONALT 
OG INTERNATIONALT
I 2020 fik Visit Fjordlandet produceret 
en fælles guidebog gældende for de tre 
kommuner Roskilde, Lejre og Frederiks-
sund. Guiden blev produceret på dansk, 
engelsk og tysk og trykkes i et oplag på 
75.000 stk. Nationalparken blev præsen-
teret blandt mange andre kvalitetsbevid-
ste aktører på et dobbeltopslag under 
emnet ’outdoor’. Nationalparken var lige-
ledes en del af Visit Fjordlandets digitale 
sommerkampagne for ’Oplevelser i Dan-
mark’ og deltog med sparring i pilotpro-
jektet om ’NaTuren omkring Roskilde’.

VisitFjordlandet startede i 2020 en mar-
kedsføringsindsats på det tyske marked 
i samarbejde med Visit-Denmark. Natio-
nalparken købte fra start en kampagne-
pakke for at fremme nationalparkpartneres 
oplevelsestilbud, hvilket inkluderede bl.a. 
et tysk microsite på VisitDenmark, presse-
meddelelser om oplevelser og en gruppe-
rejse for pressemedarbejdere fra tyske 
medier. Grundet COVID-19 og de lukkede 
landegrænser blev markedsføringsindsat-
sen dog sat på pause fra marts og ud-
skudt til 2021.

NATUREXPRESSEN
Skibby Aktive for Fjordlandet lancerede i 
2020 initiativet ’NATURekspressen’, der er 
en ny transportmulighed for at bringe be-
søgende ud i naturen og forbinde lokale 
attraktioner. NATURekspressen er en trak-
tortrukket vogn med plads til 28 personer, 
og bag driften står ni frivillige landmænd, 
der vil køre person-transporten hvert år 
fra 1. april til 31. oktober. NATURekspressen 
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er blevet til med støtte fra ’Vores Natur’-
puljen, Veluxfonden og Nationalparken. I 
løbet af sommeren 2020 blev flere for-
skellige book-bare pakkeoplevelser af-
prøvet i samarbejde med Nationalparken, 
bl.a. tranport til og fra sommersejladsen 
med Hjortholm og til temadage omkring 
Herregårdsmuseet Selsø Slot.

KAMPAGNE FOR FRIVILLIGFORENINGER
I Nationalparken findes over 1000 foreninger, 
hvor frivillige lægger tid og kræfter i at 
pleje naturen, renovere og formidle ene-
stående kulturhistoriske perler eller skabe 
aktive fritidsaktiviteter. De fleste af dem 
har eksisteret længe før Nationalparken 
– og uafhængigt af den – men formålene 
er de samme som Nationalparkens. Na-
tionalparken startede derfor i 2020 en 
mindre kampagneindsat for at skaffe flere 
medlemmer til de eksisterende frivillig-
foreninger omkring især besøgssteder 
og centrale udflugtsmål i Nationalparken. 
Kampagnen inkluderede bl.a. interviews 
med frivillige til en inspirationsartikel i 
nationalparkmagasinet, en selvstændig 
indholds- og formidlingsside på National-
parkens hjemmeside og omtale på sociale 
medier.

AFFALDSFRI FJORD 2020
Nationalpark Skjoldungernes Land tog i 
2020 initiativ til projekt ’Affaldsfri Fjord’, 
der bygger på netværk etableret under 
projektet Plastfri Roskilde Fjord. I sam-
arbejde med Roskilde Kommune, Lejre 
Kommune og Roskilde Oplevelseshavn 
blev der søgt og bevilget 450.000 kr. fra 
Miljøstyrelsens Strandoprydnings-pulje. 
Projektet samlede frivillige kræfter hele 
vejen rundt om Roskilde Fjord til to store 
affaldsindsamlinger samt flere små events 
med fokus på at reducere affald omkring 
Roskilde Fjord. På trods af usikkerheder og 
deltagerbegrænsning som følge af COVID-19 
situationen lykkedes det alligevel at samle 
ca. 450 frivillige, der samlede 800 kg af-

fald. Deltagerne var delt over 14 forskellige 
strækninger ved fjorden. Projektet fort-
sætter i 2021, hvor der igen bliver støttet 
med midler fra Miljøstyrelsens strandop-
rydningspulje. 
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Nationalpark Skjoldungernes Land havde 
i 2020 en finanslovsbevilling på 9,3 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 
knap 4,7 mio. kr. i 2020. Nationalparkens 
samlede rådighedsbeløb har således ud-
gjort knap 14 mio. kr. i 2020.

Nationalparkens årsregnskab og resultat 
fremgår af tabellen nedenfor.

REGNSKAB FOR 2020 

Med årets driftsresultat udgør National-
parkens akkumulerede opsparing primo 
2021 2.010.466 kr.

I forarbejderne til nationalparkloven blev 
det understreget, at det vigtigste formål 

med nationalparker i Danmark er at be-
vare, styrke og udvikle naturen. I National-
parkplanen for 2017-2023 har bestyrelsen 
derfor besluttet, at anvendelsen af Natio-
nalparkens finanslovsbevillinger – efter 
fradrag af basisudgifter til ledelse, admini-
stration, husleje og kontorhold, hvortil der 
er reserveret 2,5 mio. kr. – søges priorite-
ret på indsatsområderne efter følgende 
fordelingsnøgle: 

• Natur og landskab 40%
• Kulturhistorie og kultur 15%
• Friluftsliv 15%
• Formidling, undervisning og forskning 15%
• Turisme, erhverv og lokalsamfund 15% 

Fordelingen kan variere fra år til år og vil 
også være påvirket af om det lykkes at 
rejse eksterne midler til de planlagte ind-
satser.

I 2020 var finanslovsbevillingen på 9,3 mio. kr. 
– hvoraf de 2,5 mio. kr. var forhåndsreser-
veret til Nationalparkens basisudgifter. 
Den realiserede %-fordeling af de resterende 
finanslovsmidler (6,8 mio. kr.) på indsats-
områder fremgår af omstående tabel.

På naturområdet var der i starten af 2020 
reserveret finanslovsmidler svarende til 
42%, herunder til delfinansiering af et 
planlagt naturgenopretningsprojekt (gen-
åbning af et rørlagt vandløb), som imidler-
tid har måttet udskydes. Nationalparken 
forbereder flere større indsatser på natur-
området i de kommende år – herunder 
ikke mindst de kommende retableringer 
af stenrev i fjorden – hvilket forventes at 

NATIONALPARKENS 
ØKONOMI

UDGIFTER KR.

Løn 5.625.636

Øvrige driftsudgifter 6.669.881

Bruttoudgifter i alt 12.295.517

EKSTERNE INDTÆGTER

Træk på Nationalparkens 
fondsbevillinger

2.718.850

Salg og konsulentydelser 1.933.811

Eksterne indtægter i alt 4.652.661

Nettoudgifter 
(forbrug af Finanslovsbevilling)

7.642.856

Finanslovsbevilling 9.300.000

Årets driftsresultat 1.657.144
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FORBRUG AF FINANSLOVSBEVILLING PÅ INDSATSOMRÅDER KR. REALISERET
%-FORDELING I 2020

Natur og Landskab 1.826.962 27%

Kulturhistorie og kultur 500.324 7%

Friluftsliv 489.429 7%

Formidling, undervisning og forskning 1.573.825 23%

Lokalsamfund, erhverv og turisme 1.627.750 24%

Mindreforbrug på I-områder i f.t. NP-plan 781.710 11%

Mindreforbrug på ledelse og administration i f.t. NP-plan 519.001

betyde, at naturindsatsen set over hele 
planperioden vil få den prioritet, der er 
lagt op til i Nationalparkplanen.

Nationalparken søger løbende eksterne 
fonde om tilskud til gennemførelse af kon-
krete projekter. I 2020 modtog National-
parken nye bevillingstilsagn på i alt 5,9 
mio. kr.:

• Fra Friluftsrådet: 1,5 mio. kr. til projektet 
’Skoven i Skolen 3.0’

• Fra 15. junifonden: 1,5 mio. kr. til projektet 
’Skoven i Skolen 3.0’

• Fra Miljøstyrelsen: 289.000 kr. til en 
større strandoprydning i 2021 omkring 
Roskilde Fjord baseret på frivillige 

• Fra Undervisningsministeriet via National-
park-kommunerne: 1,3 mio. til gennemfø-
relse af Skjoldungeture i Nationalparken 
for udsatte børn i efteråret 2020

• Fra Lejre Kommune (kommunens na-
tionalparkpulje): 525.000 kr. til projektet 
’Kongerigets begyndelse’ 

• Fra Istidsrutesamarbejdet: I alt 800.000 kr. 
til hhv. multifunktionel kunstinstallation 

(jordmuseum), Landmarks langs Istidsruten 
samt produktion af undervisningsmateriale 
til skoletjenesten.

Sammen med endnu ikke forbrugte bevil-
lingstilsagn fra tidligere år betyder det, 
at Nationalparken primo 2021 – foruden 
finanslovsbevillingen (9.400.000 kr.) og 
opsparingen fra tidligere år (2.010.466 kr.) 
– råder over 7,1 mio. kr. til projektaktiviteter, 
jfr. bevillingsoversigten nedenfor.
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PROJEKTER MED EKSTERN FINANSIERING BEVILLINGS-
GIVER

BEVILGET FORBRUG AF 
BEVILLING 

ULTIMO 2020

REST

Naturvejledning (løntilskud Sofie)
3-årig ansættelse af naturvejleder.

Friluftsrådet 750.000 750.000 0

Synlighed af Naturvejledning
Bistand til Naturvejledning Danmark.

Naturvejledning 
Danmark

366.000 366.000 0

Fjordland
Bæredygtigt friluftsliv på og omkring  
Roskilde Fjord.

Friluftsrådet 1.479.000

1.173.208 620.792

Nordisk Ministerråd 315.000

Udviklingsprojekt om Skjoldungestien
Udviklingsprojekt i samarbejde med kom-
munerne og arkitektfirmaet Norrøn.

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 110.000 110.000 0

Kunstprogram for Nationalparken (samlet)
Gennem udvikling og udførelse af kunst-
projekter i nationalparken vil projektet være 
med til at formidle naturen, forbedre mulig-
hederne for friluftsliv og få nye brugergrupper 
ud i naturen.

Det Obelske 
Familiefond

1.500.000

1.110.708 1.569.292

Martha og Poul 
Kerrn-Jespersens 
fond

50.000

15. juni fonden 100.000

Grosserer LF 
Foghts fond

40.000

Statens Kunstfond 150.000

Istidsrute- 
samarbejdet

200.000

Friluftsrådet 500.000

Lejre Billed-
kunstråd

140.000

Bliv Skjoldunge
Udvikling af en reproducerbar model for at 
udruste et lokalområdes børn til gode liv 
forankret i egnens natur, kultur og historie.

Friluftsrådet 1.000.000 366.045 633.955

Istidsruten – rekvireret opgave Plancher
Udarbejdelse og redigering af plancher og 
informations-materiale til Istidsruten.

Istidsrute- 
samarbejdet

557.522 557.522 0

Istidsruten – revkireret opgave undervis-
ningsmateriale

Istidsrute- 
samarbejdet

200.000 12.500 187.500

Istidsruten – Landmarks Istidsrute- 
samarbejdet

410.000 0 5.000
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PROJEKTER MED EKSTERN FINANSIERING BEVILLINGS-
GIVER

BEVILGET FORBRUG AF 
BEVILLING 

ULTIMO 2020

REST

Kongeriget Danmarks Begyndelse Lejre Kommune 525.000 399.519 125.481

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

Miljøstyrelsen 450.000 450.000 0

Udvidet strandoprydningsprogram i 2021 i 
samarbejde med Lejre og Roskilde Kommuner 
samt Roskilde Oplevelseshavn.

Miljøstyrelsen 289000 0 289.000

Inden for 10 minutter
Produktion af naturfilm målrettet unge til 
visning i busser og på app.

Friluftsrådet 200.000 41.245 158.755

15. juni fonden 130.000 0 130.00

Natur på Ledreborg Gods
Kortlægning af naturværdier m.m. på Ledre-
borg Gods.

Aage V. Jensens 
Fonde 500.000 500.000 0

Skoven i Skolen 3.0:  
Fler' Naturbørn – Mer' Natur
Overtagelse af driftsansvar og opdatering af 
sitet ’Skoven i Skolen’, udvikling af under-
visningsmateriale og aktivering af børn og 
unge for skabelse af mere biodiversitet.

15. juni Fonden 1.500.000 0 1.500.000

Friluftsrådet

1.500.000 0 1.500.000

Ture for udsatte elever med behov for 
boost efter COVID-19 nedlukningen

Ansøgningspulje: 
Få udsatte børn 
godt tilbage i skole 
i 2020

1.339.250 1.339.250 0

Total 14.700.772 7.575.997 7.124.775
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