
Efterårsnyt fra nationalparken
Nu er det efterår! Mange er gået på ferie med tid til skovture under farvede trækroner, tid
til at hoppe i vandpytter og bygge drager, tid til at samle svampe og kastanjer og få frisk luft
og røde kinder.
 
Her i nationalparken har vi budt en masse børn og voksne udenfor til arrangementer og
undervisning. Vi har haft miljøministeren med ude på Roskilde Fjord, og vi har lanceret nye
tilbud, som gør det nemmere at komme ud i naturen på egen hånd. Læs mere i dette
nyhedsbrev - og find inspiration til resten af efterårsferien.

Miljøministeren
besøgte fjorden
Regnen silede ned, men humøret var højt,
da miljøminister Lea Wermelin i september
besøgte Roskilde Fjord. Turen gik til de to
lokaliteter, hvor nationalparken ønsker at
etablere stenrev. I selskab med blandt
andre borgmestrene Carsten Rasmussen
og Tomas Breddam kastede miljøministeren
den første sten til et nyt stenrev.

Frivillige tog
skraldet

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2020/miljoeminister-lea-wermelin-besoeger-stenrev-i-roskilde-fjord/


Lørdag den 19. september var det
international World Clean Up Day. I
samarbejde med Roskilde Kommune, Lejre
Kommune og Roskilde Oplevelseshavn
inviterede nationalparken til
affaldsindsamling langs Roskilde Fjord.
250 frivillige deltog, og der blev samlet
omkring 250 kilo affald! Tak til alle jer, der
hjalp til!

Lodsejere kan søge
nyt tilskud
Et nyt tilskud skal sikre afgræsning af
arealer med en høj naturværdi i
nationalparker og Natura-2000 områder.
Det er muligt for lodsejere at få et tilskud
på helt op til 100 procent af de samlede
tilskudsberettigede udgifter til et projekt.
Det nye tilskud skal søges gennem
Landbrugsstyrelsens Tast-Selv service.

Nye skilte i Lejre
Kommune
I forbindelse med den nye cykelrute,
Istidsruten, har nationalparken opsat otte
nye skilte i Lejre Kommune. Skiltene
fortæller om lokalhistorien, naturen,
landskabet og om oplevelser i
nationalparken.

Ny folder til
Skjoldungestien
Skal du ud at vandre under de farvede
trækroner i efterårsferien? Så snup en ny
folder om Skjoldungestien og tag den med
på tur. Du finder folderen på turistcentre,
biblioteker og besøgssteder i
nationalparken - eller den kan hentes
online. Folderen rummer blandt andet et
detaljeret kort.

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2020/nyt-tilskud-til-lodsejere-i-nationalparker/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2020/nye-vinduer-til-nationalparken-er-aabnet-i-lejre/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/media/279609/skjoldungestien-2020.pdf


Kanoer på
vinterferie
Nationalparkens seks kanoer, som i år har
ligget i Møllekrogen og i Gershøj, er nu
taget ind for vinteren. Det skyldes, at
vandet bliver for koldt og vejret for
blæsende.
 
Kanoerne, som er gratis at låne, vil være
tilgængelige igen til næste sommer.

Fællesskab om blå
nyttehaver
Hvordan etablerer man nyttehaver ude på
Roskilde Fjord? Maritime nyttehaver var
temaet, da nationalparken og Roskilde
Oplevelseshavn i september afholdt
Fjordens Dag. Næste skridt er at etablere
en forening - og alle kan være med. Der er
indkaldt til møde den 21. oktober kl. 16.
Skriv en mail til vores naturvejleder, Sofie,
hvis du er interesseret i mere information.

Tag på
Natureventyr
Nu kan du gå et eventyr ude i
nationalparken. Nationalparken har i
samarbejde med Roskilde Kommune og
Lejre Kommune fået udviklet seks små
eventyr, som udspiller sig langs korte ruter
ude i naturen. Hent appen Natureventyr og
se, hvor eventyret starter - kapitlerne låses
op, når du er derude. Eventyrerne er gratis
og målrettet de 3-8 årige.

Flere oplevelser i
efterårsferien
Efterårsferien er kun lige begyndt, og der
er masser af oplevelser ude i
nationalparken! Fx kan du komme med på
en nattevandring med lydkunst i Bidstrup
Skovene, eller hoppe i fjorden og varme dig
i Gershøjs splinternye sauna. På vores
hjemmeside har vi samlet en masse gode
arrangementer og inspiration til oplevelser
på egen hånd.

mailto:socla@nst.dk
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2020/gaa-paa-opdagelse-med-fire-nye-natureventyr/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2020/efteraarsferie-i-nationalparken/


Blæsende efterårshilsner 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: Efterår: Ole Malling, Minister på fjorden: Nynne Sørgaard, Affaldsindsamling: Nynne Sørgaard, Køer: Ole
Malling, Skilt: Nynne Sørgaard, Efterår2: Ole Malling, Kano: Andreas Elkjær, Havhøst: Camilla van Deurs, Natureventyr:
Natureventyr, Nat i naturen: Adam Grønne / Friluftsrådet.

        

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.instagram.com/nationalparkskjoldungernesland
https://www.youtube.com/channel/UCXZb73aYnxlywk3jgzpMBWw
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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