Påskenyt fra nationalparken
Lærkesang, muldvarpeskud, anemoner - og æg. Foråret er over os og det samme er
fuglenes yngletid. Vi har derfor været rundt på øer og holme i Roskilde Fjord for at sætte
skilte op - det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev. På billedet er det æg fra grågås på
en af fjordens små øer.
Her i Nationalpark Skjoldungernes Land sker der en masse spændende ting. Læs blandt
andet om nye tiltag for friluftslivet, om mere urørt skov, om affaldsindsamlinger og find
inspiration til naturoplevelser i påsken.
Rigtig god læselyst - og god påske!

Fjordens øer fredes
Øer og holme i Roskilde Fjord er fredede i
fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Det
betyder, at du skal holde en afstand på
minimum 50 meter til øerne. Fredningen
skal sikre, at fuglene får fred. Hvis de
voksne fugle bliver skræmt væk fra reden,
får sølvmåger og andre rovfugle frit spil - og
unger og æg kan fryse ihjel. Derfor har vi
opsat midlertidige skilte derude.

Mere urørt skov
Hele Boserup Skov og 600 hektar i Bidstrup
Skovene udlægges nu til urørt skov. Det
betyder, at skovdriften ophører, træerne
får lov at blive gamle, dødt ved bliver

liggende og med tiden opstår større
variation og flere levesteder for dyr, planter
og svampe. Naturstyrelsen forvalter de to
skovområder, og i de kommende år vil der
blive udarbejdet konkrete
forvaltningsplaner. Læs mere her eller gå
direkte til forslaget til udpegning af urørt
skov, som nu er sendt i høring.

Gå et eventyr
Med appen Natureventyr kan du tage på
eventyr langs korte ruter i nationalparken.
Kapitlerne låser sig op, når I går ruten. Det
nyeste og syvende eventyr er netop
lanceret i et samarbejde mellem
nationalparken, DN Lejre, Istidsruten, Lejre
Kommune og ROMU. Eventyret udspiller sig
omkring den smukke, gamle vandmølle,
Tadre Mølle. Vil du med? Hent appen
Natureventyr og se nærmere på de syv
ruter og eventyr, som er målrettet de 3-8årige.

Splinterny spang
Arbejdet med en ny spang i Rørmosen er
næsten færdigt. Det betyder, at det bliver
nemmere at opleve Rørmosen, som er et
fint, urørt skovstykke ved Roskilde.
Spangen, som bliver omkring 250 meter
lang, tager udgangspunkt i naturen og
snor sig omkring træer. Spangen skal sikre,
at naturen i området får fred - og at
vandrere kan slippe tørskoede gennem
området.

Ny bookingplatform
Trænger du til nye og unikke oplevelser i
nationalparken? Med en helt ny
bookingportal er oplevelserne kun et klik
væk. I det nye nationalpark-univers af
oplevelser kan du finde og booke en bred
vifte af ture og arrangementer i
nationalparken - både til lands og til vands.
Bag oplevelserne på siden er
nationalparken og lokale aktører, som har
et samarbejde med nationalparken fx via

vores partnerskabsprogram og
formidlerkorps.

Frilufts-ø lagt ud
Igen i år har vi lagt en frilufts-ø ud i Roskilde
Fjord lige syd for Veddelev Havn. Friluftsøen
ligger som en lækker tømmerflåde syd for
den lille ø, Elleore. På frilufts-øen kan alle,
der færdes på fjorden, tage et hvil og nyde
udsigten - uden at forstyrre fuglelivet på
Elleore. Øen er beklædt med træ i
forskellige sorter og mønstre, den har
afrundede kanter, greb til at komme op og
sænkede fortøjningspullerter. Øen kom ud i
fredags og vil ligge der sommeren over.

Kom og saml affald
Søndag den 18. april klokken 10-12 samler
vi affald langs Roskilde Fjord - og vi har
brug for din hjælp. Du deltager ved at
tilmelde dig den strækning, du ønsker at
gå. Ved at deltage hjælper du med at holde
fjorden fri for plastik og andet skrald til
gavn for dyreliv, vandmiljø og friluftsliv - og
samtidig får du en hyggelig dag ved vandet.
Læs mere på Affaldsfrifjord.dk og tilmeld dig
her.

Shelterplads
opgraderet
Den idylliske shelterplads i Salvadparken
har nu fået en opgradering. Den ene
shelter er helt ny og den anden er nu
blevet renoveret. Derudover har begge
shelterne fået en lævæg eller stormkabine,
der skal gøre opholdet mere behageligt i
blæsevejr, og der er installeret en
bagagelue – som også kan bruges til indog udgang for børnene. Endelig er der
kommet tebord og kogegrejskasse samt

hylder og kroge.

Læs årsberetningen
2020 blev et år, som vi nok aldrig glemmer.
Nationalparkens arbejde blev påvirket i
nogen grad, især vores naturvejledere
måtte aflyse mange arrangementer. Det
skabte imidertid plads til nye idéer og
projekter, og 2020 blev på alle måder et
produktivt år med masser af spændende
udvikling. Nu ligger årsberetningen for
2020 klar - og du er velkommen til at læse
med.

5 forårsoplevelser i
nationalparken
Endelig kommer varmen, lyset,
anemonerne, de grønne blade og
fuglesang. Tag familien og vennerne med
og spring ud i foråret. Her har vi samlet fem
forslag til gode forårs-oplevelser i
nationalparken.
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