
Julenyt fra nationalparken
Det sørme, det sandt, december! For mange formentlig en anderledes december - med
aflyste arrangementer og traditioner, der må justeres. Heldigvis ligner årets gang sig selv
ude i naturen: Troldænderne er ankommet fra nord for at tilbringe vintermånederne ved
Roskilde Fjord. Havørreder er trukket op i vandløbene for at gyde, og benveds lyserøde
frugter lyser op i landskabet.
 
Samtidig sker der nye, spændende ting her i nationalparken! Vi har sat gang i flere
projekter, som du kan læse om i dette nyhedsbrev. Og i bunden har vi samlet lidt inspiration
til naturoplevelser i julen og i vintermånederne.
 
Rigtig god læselyst - og god jul!

Mange børn kom ud
I løbet af efteråret har vi afviklet 80 ture
ude i naturen for specialklasser og
almindelige klasser - i samarbejde med
kommunerne. Projektets mål var at hjælpe
især sårbare børn godt tilbage i skole efter
forårets corona-nedlukning. Det blev nogle
rigtig gode dage med glade elever og
lærere på Tadre Mølle, Selsø Slot og
Boserupgård Naturcenter.

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2020/skjoldungedage-paa-tadre-moelle/


Ny markering af
skibssætning
Skibssætningen ved Gl. Lejre har ikke ligget
alene. Hele seks andre skibssætninger har
man fundet spor efter i området. Fire af
Lejre-skibssætningerne har ligget tæt
sammen på en bakkekam mellem to åer –
som en hel flåde af stenskibe. Nu bliver
endnu en af disse skibssætninger gjort
synlig med en markering i landskabet.

Ny spang gennem
Rørmosen
Vandrere på Skjoldungestien slipper
sjældent for våde sokker, når de passerer
det fine, urørte skovstykke ved
Rørmosen. Nu har Friluftsrådet givet tilskud
til en gangbro (en spang) gennem
området. Spangen på cirka 250 meter skal
etableres med spændende krumspring - og
uden at forstyrre skoven, som har ligget
urørt i 25 år.

Søg midler til
naturprojekter
Den Danske Naturfond har afsat 15
millioner kroner til lokale naturprojekter.
Projekterne, som kan få støtte, skal være
rettet mod konkrete arealer eller
levesteder, og støttebeløbet skal anvendes
til egentlig naturgenopretning eller
naturpleje på disse arealer. Lodsejere,
foreninger og organisationer kan søge - og
i nationalparken står vi klar til sparring og
samarbejde omkring projekter indenfor
nationalparkens grænse.

Storkerede til
Kisserup
Lokale kræfter har taget initiativ til at
opsætte en storkerede i den nordlige ende
af Kisserup. Området er velegnet til storke,
blandt andet på grund af to vandhuller,
som nationalparken etablerede i 2018.
Håbet er, at et storkepar vil vurdere det
samme og slå sig ned ved Kisserup. 

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2020/nationalparken-genrejser-oldgammel-skibssaetning/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2020/snart-kan-vandrere-gaa-toerskoet-gennem-roermosen/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2020/soeg-midler-til-indsatser-for-natur-og-biodiversitet/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2020/ny-storkerede-i-kisserup/


Nyt skilt ved Avnsø
Et nyt formidlingsskilt er sat op ved Avnsø i
Bidstrup Skovene. Skiltet har erstattet de
mange små skilte, der var ved Avnsø før, og
dermed samlet informationen i ét skilt.
Udover information om fiskeri, badevand og
bålplads, kan du nu også læse om Avnsøs
historie og finde turforslag og faciliteter i
Bidstrup Skovene.

Vintersolhverv i
Domkirken aflyst
På grund af corona-epidemien og det høje
smittetryk må vi desværre aflyste årets
fejring af vintersolhvervet i Roskilde
Domkirke. I stedet opfordrer vi jer til at gå
ud i nationalparken og fejre dagen på egen
hånd. Find inspiration til oplevelser her
nedenfor i nyhedsbrevet.

15 gode oplevelser
Æbleskiver over bål, troldænder i tusindvis,
tudende ugler i natten - der er masser af
oplevelser i julen og resten af vinteren ude
i nationalparken. I to artikler har vi
samlet oplevelser og aktiviteter, som kan få
dig igennem en mørk og corona-præget
vinter. I den ene finder du fem forslag til
juleaktiviteter og i den anden får du hele ti
tips til vinteroplevelser.

Følg med i vores

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2020/fem-forslag-til-jule-aktiviteter-i-nationalparken/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2020/10-tips-til-vinter-aktiviteter-i-nationalparken/


julekalender
Frem til den 24. december kan du følge
med i vores julekalender på både facebook
og instagram. Hver dag åbner vi lågen til en
art, som lever lige her i nationalparken. 
 
Fx kan du kigge bag 6. december-lågen og
læse mere om, hvilken art der er på spil på
dette foto ;)

Rigtig glædelig jul fra
NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND
 
Anders Bülow, Camilla Formann Jensen, Thomas Vestergaard, Sofie Clauson-Kaas, Liv Holm,
Sam Christensen, Malene Bendix, Mikkel Eeg, Henrik Sidenius Paaby og Nynne Sørgaard

Fotografer: Benved: Ole Malling, Skjoldungebørn: Malene Bendix, Ravnshøj Dyst: Mikkel Eeg, Rørmosen: Anette
Gundlach, Engperlemorsommerfugl: Hans Henrik Erhardi, Stork: Zeynel Cebeci/Wikimedia, Avnsø: Nynne Sørgaard,
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Nationalpark Skjoldungernes Land opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af
nyhedsbrev og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.

Læs mere om Nationalparkens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig

https://www.facebook.com/nationalparkskjoldungernesland/photos/a.340595372645260/4118153424889417/
https://www.instagram.com/nationalparkskjoldungernesland
https://vimeo.com/451790720
https://www.facebook.com/nationalparkskjoldungernesland
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/media/236498/persondatapolitik-nationalparkfond-skjoldungernes-land.pdf
https://ux-sl.danmarksnationalparker.dk/not_available_in_tests/
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