
VIS HENSYN
Vis hensyn til natur og mennesker, når du færdes i 
nationalparken – og følg naturbeskyttelseslovens 
regler for færdsel i naturen. Her er tommelfinger-
regler:

• Hils på dem du møder.
• Tag dit affald med dig hjem. 
• Hold altid din hund i snor.
• Værn om træer og blomster. 
• Beskyt fuglelivet på Roskilde Fjord (se nedenfor).
• Vær opmærksom på, at adgangsreglerne i offent- 
 lige og private skove er forskellige (se nedenfor).

ADGANG OG FÆRDSEL I 
OFFENTLIG OG PRIVAT SKOV

I offentligt ejede skove må du:

• Færdes hele døgnet i Naturstyrelsens skove og i  
 skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner,  
 andre statsinstitutioner eller folkekirken.
• Færdes til fods uden for veje og stier.
• Cykle på veje og stier 
• Ikke færdes med motorkøretøjer.

I privat ejede skove må du:

• Færdes fra kl. 6 til solnedgang.
• Færdes til fods og på cykel, men kun på skovveje  
 og stier. 
• Ikke færdes med motorkøretøjer
• Ikke slå dig ned nærmere end 150 meter fra  
 bygninger.

HVEM VAR SKJOLDUNGERNE

Nationalpark Skjoldungernes Land er opkaldt efter 
Skjoldungerne – en mytisk slægt af sagnkonger, som 
ifølge de gamle fortællinger havde deres hovedsæde 
i Lejre. Skjoldungerne var efterkommere af Kong 
Skjold, der som lille dreng blev sendt til danerne på 
et skib af selveste Odin. Kong Skjold samlede riget 
og skabte fred.

NATIONALPARKENS 
FORMÅL
Nationalpark Skjoldungernes Land blev indviet i 
2015, som den fjerde ud af Danmarks fem national-
parker. Nationalparken har til opgave at beskytte, 
styrke og udvikle det 170 kvadratkilometer store 
områdes natur, landskab, kulturhistorie, friluftsliv, for-
midling, undervisning, forskning, lokale fællesskaber, 
erhverv og turisme på en bæredygtig måde.

UD I ALLE ÅRSTIDER
Løvspring og fuglesang, bærplukning og efterårs-
blade. Hver årstid har sine helt særlige farver og 
muligheder. Du kan tage på tur i nationalparken året 
rundt. Find ideer til ture og oplevelser på national-
parkens hjemmeside og app.

I turkortet finder du ideer til udflugter og ture i Natio- 
nalpark Skjoldungernes Land. Her er 69 beskrevne 
udflugtsmål i naturen og det kulturhistoriske land-
skab. Brug nationalparkens hjemmeside og app til 
at find mere information.

KORT OM NATIONALPARKEN
Nationalpark Skjoldungernes Land ligger i det 
bakkede istidslandskab på Midtsjælland. Oplev 
Roskilde Fjord, forsvind ind i det midtsjællandske 
skovhøjland – eller gå på opdagelse i de historiske 
landskaber og i middelalderbyen Roskilde. National- 
parken rummer lokale fællesskaber, fødevarer, erhverv, 
kunst og kultur, som er en vigtig del af et besøg.

TRANSPORT, VAND OG OVERNATNING
Kom let hertil med tog og bus til Roskilde, Lejre og 
Hvalsø stationer – eller tag cykel eller bil. 10 små 
havne i Roskilde Fjord giver mulighed for at gå i land 
eller sætte i. 15 kirker byder på udsigt, parkering og 
vand. Her er hoteller, kroer, vandrehjem, B & B – og 
telt- og shelterpladser ude i landskabet.

Velkommen til. Og god tur!

VELKOMMEN TIL 

NATIONALPARK 
SKJOLDUNGERNES 
LAND

UDFLUGTSMÅL
1  ROSKILDE FJORD

Den smukke fjord rummer 30 øer og holme og et rigt dyre- 
og planteliv. Fjorden er fuglebeskyttelsesområde – og et af 
Danmarks vigtigste områder for vandfugle. Her kan du op- 
leve havørnen højt under himlen – og masser af gæs, ænder 
og andre vandfugle. Tag hensyn til fuglelivet året rundt.

2  KÆLLINGEHAVEN
Gå tur langs fjorden på strandengen i Kællingehaven vest 
for Roskilde Havn. I midten af 1800-tallet blev der fanget 
mange ålekvabber her. Fiskerne troede, at ålekvabber var 
hunål – ålekællinger. Derfor hedder det Kællingehaven. 

3  SCT. HANS HOSPITAL OG MUSEUM
Danmarks ældste psykiatriske hospital fra 1816 ligger natur- 
skønt ud til Roskilde Fjord i en fredet park. Besøg hospi-
talets museum, som formidler stedets historie og kunst. I 
Sct. Hans Have Cafe, gartneri og butik kan du få kaffe og 
kage i drivhuset – og opleve kunst og koncerter. 

4  BOSERUP SKOV 
Den gamle, fredede løvskov vokser helt ud til kyst- 
skrænterne mod Roskilde Fjord. Jordbunden er kalkrig 
og voksested for en artsrig flora. Her er et helt særligt for-
årsblomsterflor med hvide, blå og gule anemoner – og en 
rig svampeflora og insektfauna. Boserup Skov er udlagt 
til urørt skov.

5  BOSERUPGÅRD NATURCENTER
Lige midt i Boserup Skov finder du Boserupgård Natur-
center – en hyggelig gammel skovridergård, som er et 
godt udgangspunkt for en skovtur. Her er bålpladser og 
naturlegeplads til fri afbenyttelse. Naturcenteret er centrum 
for en lang række naturaktiviteter for skoler, daginstitutioner, 
foreninger og besøgende.

6  LERSKRÆNTEN
Boserup Skov vokser helt ud til de lodrette kystskrænter 
mod Roskilde Fjord. Ud mod Kattinge Vig finder du Ler-
skrænten, som byder på smukke udsigter og halsbræk-
kende klatremuligheder. 

7  MIDGÅRDSORMEN
Gå balancegang på Midgårdsormen fra P-pladsen i 
Boserup Skov – og ned til fjorden. Sjov skovtur for både 
små og store.

8  KATTINGE VÆRK
Ved slusen ligger Kattinge Værk, en tidligere vandkraft-
drevet stampemølle fra 1753. Ved Slusehuset findes en 
udsigtsplads med adgang for kørestolsbrugere. Øst for 
værket fører lille sti til et fugletårn.

9  KATTINGESØERNE
Kattingesøerne var engang den inderste arm af Kattinge 
Vig, men blev inddæmmet i 1300-tallet. På søen raster 
og yngler masser af vandfugle – og 20.000 troldænder 
overvintrer og skaber Sort Måne.

10  HERSLEV HAVN, STRAND OG BY
Herslev er en hyggelig landsby med gamle huse og gårde. 
Lige nord for byen ligger Herslev lystbådehavn og strand 
– et dejligt badested med badebro, bålpladser og natur-
lejrplads med shelters.

11  LYNDBY HAVN
Fiskerleje med lystbådehavn ud mod Lejre Vig. Her er fin 
udsigt over fjorden – og mulighed for at fylde vandflasken.

12  MARITIMT FORSØGSCENTER OG LYNDBY STRAND
På Maritimt Forsøgscenter er bådebroer med vikinge- 
skibe. Gå tur ad stien langs fjorden. Ved det grå kajakhus 
er to shelters og teltplads med bålplads, som skal bookes.

13  GERSHØJ
Hyggeligt fiskerleje med stejleplads og fiskerbåde. Følg 
spangen fra havnen til Sct. Laurentius Kilde – og stien 
videre til den rødkalkede kirke. Spis og sov på kroen eller 
naturlejrpladsen syd for havnen.

14  EGHOLM SLOT
Egholm Slot er bygget i 1842. I en af slottets bygninger kan 
du besøge Egholm Museum, som rummer en stor udstilling 
af våben og historiske effekter fra 2. verdenskrig. 

15  SKIBBY
Besøg den lille driftige handelsby, som ligger midt i det 
smukke Hornsherred. I Skibby Kirke fra 1100-tallet kan du 
opleve nogle af landets bedst bevarede kalkmalerier. 

16  MØLLEKROGEN
Ved den smukke Møllekrog finder du en lille anløbsbro 
for småbåde og kajakker. Følg trampestien ud til Skriver- 
næbbet, hvor du får en flot udsigt over fjorden. Eller 
trampestien op til Selsø Kirke og Slot. Navnet Møllekrogen 
stammer fra 1600-tallet, hvor der lå en mølle på bakken 
nord for den gule møllegård.

17  SELSØ SØ
Selsø Sø er en af Sjællands mest spændende fugleloka-
liteter med rastende, ynglende og overvintrende vand-
fugle året rundt. Oplev fuglelivet med kikkert fra fugle-
tårnet eller Selsø Kirke.

18  SKRIVERNÆBBET
Følg stien ud til Klinterne og Skrivernæbbet. På de af- 
græssede strandenge finder du en værdifuld overdrevs-
flora, sommerfugle, masser af fugleliv – og en skøn udsigt 
over fjorden.

19  SELSØ SLOT
Eventyrlig barokherregård fra 1576, og i dag et levende 
herregårdsmuseum. Gå på opdagelse i de højloftede 
baroksale og det velbevarede 1700-tals kælderkøkken. 
Drik kaffe i cafeen og find kort og aktiviteter i national-
parkporten

20  SØNDERBY HAVN
Sønderby er en hyggelig landsby med gadekær, kro og 
havn. Her er et badested med badebro og en lille sand-
strand. Gå tur på en sti over engen og langs fjorden.

21  ØSTSKOVEN
Gammel privat bøgeskov lige ud til Roskilde Fjord. Ved 
Skovbroen er der bådfart til Eskilsø og en fiskeplads. 
Følg Fjordstien gennem skoven til Skovgærdet og Østby 
Havn. I skoven er en kystskrænt fra stenalderhavet med 
østersskaller fra Ertebøllekultur. 

22  SKOVGÆRDET
Fiskerleje fra 1895, som var i brug til de to sidste fjord- 
fiskere forlod det i 2003. Bådlejet, barkgryden, tjærekassen 
og redskabsskuret står som et lille monument over en tid, 
hvor nøjsomme fiskerfamilier kunne leve af at fange ål og 
rejer fra fjordjoller. 

23  ØSTBY HAVN / HAMMAR
Lille og hyggelig havn med bådpladser og 1 meter vand. 
På havnen findes P-plads, vand og toilet. Lige nord for 
havnen er der en lille teltplads med bålsted, hvor det er 
tilladt at slå sit telt op.

24  ESKILSØ
Fjordens største ø på 1,4 km2 med strandenge og et rigt 
fugleliv. Gå kun i land via havnen og følg de anlagte „Spor 
i Landskabet“. I øens nordlige ende ligger en ruin fra et 
kannikke-kloster fra 1100-tallet. 
Bestil overfart via www.eskilsø1.dk. 

25  JYLLINGE NORDMARK
Offentlige strandpark i Jyllinge Nordmark med flot udsigt 
fra højdedraget over forstranden - særligt når solen går 
ned. P-plads, bænke og toilet. Godt startpunkt på en gåtur 
langs kysten.

26  JYLLINGE BY OG FISKERIHAVN
Hyggelig fiskerihavn fra 1870 med fiskerbåde og stråtækte 
fiskerhuse. Her har været havn i mange hundrede år. Fra 
molen er der udsigt til Lilleø og Jyllinge Holme og fjordens 
imponerende fugleliv. 

27  FJORDGLIMT
Besøg Fjordglimt, et medborgerhus med cafe, national-
parkport og grejskuret „Skarven“, som både er kunstværk 
og blåt klasseværelse.

28  SALVADPARKEN
Salvadparken ligger ved Hove Å i et smukt kuperet terræn 
50 m fra fjorden. Følg stien langs kysten til strandeng, 
kystskrænter, skov og en fin udsigt over fjorden. Natur- 
legeplads, bålplads, shelter for kørestolsbrugere

29  BOLUND
Halvøen Bolund er en 12 meter høj, flad moræneknold, 
som kan besøges via en lang tange. Strandengen græsses 
og huser en artsrig flora og fauna. I klinten yngler dige- 
svaler. Under Bolundstenen på strandengen bor en trold.

30  VEDDELEV
Lystbådehavn med gode forhold for bl.a. surfere og kajak- 
roere. Nord for havnen kan du gå tur på et fint offentligt 
areal med stier og solnedgangsbænke. 

31  VIGEN STRANDPARK
Vigen Strandpark er et af fjordens bedste badesteder. Her 
er strandeng, sandstrand og en handicapvenlig badebro 
ud i fjorden. Overnat i telt eller hytte på Roskilde Camping.

INFOPORTE
Nationalparken etablerer løbende en række små 
informationsporte på udvalgte besøgssteder. I hver 
infoport kan du finde en lille udstilling med kort, 
plancher, foldere – og ofte også aktivitetskasser med 
ideer og grej til naturaktiviteter for børnefamilier og 
andre nysgerrige. Kig efter  

BESKYT FUGLENES 
FJORD
Roskilde Fjord er udpeget som internationalt natur- 
og fuglebeskyttelsesområde. Det forpligter alle os, 
der færdes på og omkring fjorden på at vise ekstra 
hensyn til fjordens fugleliv og særlige natur. På 
fjordens øer og holme yngler cirka 30 fuglearter i 
fred for rovdyr. I fuglenes yngletid fra 1. april til 15. 
juli må du ikke komme nærmere end 50 meter på 
øer og holme i Roskilde Fjord.

KONTAKT
Nationalpark Skjoldungernes Land 
Ledreborg Alle 2 A • 4320 Lejre • Tlf: +45 9359 7090

E-mail: npskjold@danmarksnationalparker.dk 
Web: nationalparkskjoldungernesland.dk 
App: Nationalpark Skjoldungelandet

Find os på Facebook og Instagram.



OVERNATNING
Du kan bestille overnatning på hoteller, vandrehjem, 
campingpladser og B&B i og omkring nationalparken. 
Her er en liste. Find mere info med din mobil. Du kan 
også sove i telt og shelter. Find pladser på kortet og 
app. Shelters skal tit bookes via udinaturen.dk.

1  Roskilde Camping

2  Comwell Hotel Roskilde

3  Zleep Hotel Roskilde

4  Scandic Hotel Roskilde

5  B & B Strandengen i Roskilde

6  B & B Roskilde City

7  Roskilde Vandrehjem 

8  Svogerslev Kro

9  B & B Gl. Lejre

10  B & B Lejre Country House

11  B & B Lejre

12  Osted Kro og Hotel

13  Weird Loose Overdrive

14  B & B Drejergården 

15  Avnstrup Spejdercenter

16  Skjoldenæsholm Hotel og Konferencecenter

17  Sonnerupgaard Hotel og Kursuscenter

18  B & B Kirke Såby Forsamlingshus

19  B & B Thorkilstrup

20  Borrevejle Camping

21  Skoemagerkroen

22  Trætophytte på Ryegaard Gods

23  Egholm Museum

24  Gershøj Kro og Strandhotel

25  B & B Selsø Øko

26  B & B Skuldelev

27   Hotel Søfryd

28  B & B Bnbroskilde

29  B & B Roskilde Fjord

30  Kyndeløse Camping

UDFLUGTSMÅL
32  ROSKILDE
En af Danmarks ældste byer grundlagt af sagnkongen 
Roar ved Roars Kilde. Kongernes by i middelalderen. 
Her finder du mange oplevelser på få kvadratkilometer – 
både grønne åndehuller og et rigt kultur- og handelsliv.

33  ROSKILDES KILDER
Roskilde er kildernes by. Undergrundens kombination af 
vandførende og vandfaste lag får grundvand til at springe 
frem på skråningerne ned mod fjorden. I dag er der 11 
navngivne kilder i byen. Fra Maglekilde strømmer hver 
time 35.000 liter vand.

34  ROSKILDE DOMKIRKE OG DOMKIRKEMUSEET
Roskilde Domkirke blev optaget på UNESCO´s Verdens-
arvsliste i 1995. Det imponerende bygningsværk blev 
påbegyndt af Biskop Absalon omkring 1170. Her hviler 
38 konger og dronninger.

35  MUSEET FOR SAMTIDSKUNST
Kongeligt palæ fra 1736, som rummer Museet for Sam-
tidskunst og Roskilde Kunstforening. Besøg også palæets 
have og gård, hvor der ofte er udstillinger og arrange-
menter.

36  ROSKILDE MUSEUM
Besøg byens og egnens kulturhistoriske museum i Sankt 
Ols Stræde. Udstillingerne fortæller historien om Roskilde 
fra oldtiden til i dag – om riget, byen og landet.

37  HÅNDVÆRKSMUSEET
Håndværksmuseet er museum for træets håndværk og 
værktøj. Oplev en enestående samling af værktøj fra 1850-
1950. I stueetagen kan du besøge tre arbejdende værksteder.

38  LÜTZHØFTS KØBMANDSGÅRD
Besøg den gamle købmandsgård, hvor kurvevarer og 
børster hænger i kroge fra loftet som i 1920érne. Her 
langer købmanden stadig sæbe, trælegetøj og engelsk 
lakrids over disken.

39  SANKT LAURENTII KIRKERUIN
Sankt Laurentii Kirke blev opført i år 1100 i frådsten og 
revet ned i 1531. Besøg kirkens krypt og dens museum om 
middelalderkirker. Udforsk de gamle fængselsceller og 
kirkens tårn med fin udsigt.

40 ROSKILDE KLOSTER
Danmarks første adelige Jomfrukloster stiftet i 1699 i den 
gamle herregård „Sortebrødregård“ fra midt i 1500-tallet. 
Tag på omvisning og se Riddersalen og klosterkirken.

41  VIKINGESKIBSMUSEET
Oplev de fem verdensberømte vikingeskibe, som blev fundet 
ved Skuldelev i 1962. Besøg Museumsøens arbejdende 
værksteder og sejl ud med et af de rekonstruerede vikinge-
skibe, som vugger langs kajkanten.

42  ROSKILDE OPLEVELSESHAVN
Klap en fisk og lån udstyr og net, så I selv kan undersøge 
fjorden. Roskilde Oplevelseshavn formidler fjordens dyr 
og planter via udstillinger og store bassiner med krabber 
og fisk. 

43  SEJLADS PÅ FJORDEN
Oplev Roskilde Fjord fra vandsiden. Tag på tur med national- 
parkens fjordbåd, spring ombord på den sejlende restaurant 
Sagafjord – eller tag på togt med et af Vikingeskibsmuseets 
skibe.

44  SANKT JØRGENSBJERG
Gå en tur på Sankt Jørgensbjerg, hvor de små fiskerhuse 
ligger tæt med flot udsigt over fjorden.

45  SANKT JØRGENSBJERG KIRKE
Sankt Jørgensbjerg Kirke er en af Danmarks ældste sten-
kirker. Den er bygget af kildekalk, som kunne brydes i om- 
rådet. Sankt Jørgensbjerg Kirke kaldes en forstenet træ-
kirke, fordi kirkens hjørner er rundet som træstolper.

46  L. A. RINGS ATELIER
Besøg maleren L. A. Rings Atelier. L. A. Ring (1854-1933) 
var pioner inden for symbolisme og socialrealisme. 
Oplev udstillinger og guidede ture på Skt. Jørgenbjerg, 
som L. A. Ring brugte som motiv. 

47  RØRMOSEN
I stenalderen var Boserup Skov adskilt fra Sjælland af et 
smalt sund. Ådalen omkring Gedebæksrenden og rør-
mosen er rester af sundet. Følg den nye spang gennem 
Rørmosens sumpskov og skoveng med orkideer.

48  TRÆKFÆRGEN OVER KORNERUP Å
Tag Trækfærgen over Kornerup Å. Besøg den østfra via 
Skjoldungestien – og vestfra via et Spor i Landskabet fra 
Hesselbjerggaard. Nyd udsigten over Lille Kattinge Sø 
fra bænken på Hesselbjerg.

49  SVOGERSLEV SØ
Skjoldungestierne løber langs den østlige bred af Svoger-
slev Sø. Her er enge og overdrev – og et spændende fugle 
og planteliv med bl.a. orkideer. 

50  HYRDEHØJSKOVEN
Hyrdehøjskoven er en ny skov med åbne områder og 
småsøer. I søerne er en stor bestand af frøer – bl.a. den blå 
spidssnudede frø. Her er kondisti og træningsredskaber 
til fri afbenyttelse.

51  KORNERUPGÅRD
Kornerupgård er den ældste herregård i Lejre, hvis historie 
går tilbage til vikingetiden. Besøg Kornerupgårds rosen-
have med 600 historiske og engelske roser ved særlige 
arrangementer. 

52  GL. LEJRE, SKIBSSÆTNING OG KONGEHALLER
Ifølge de gamle sagn havde Danmarks første kongeslægt, 
Skjoldungerne, deres magtbase i Gl. Lejre i jernalderen og 
vikingetiden fra år 500 til 900 e. kr. Oplev Lejres 80 meter 
lange skibssætning og udforsk konturerne af de impo-
nerende kongehaller, som er udgravet i området. Oplev 
også den nye markering af Skærvesætningen, Ravnshøj 
Dyst.

53  LEJRE MUSEUM
Besøg udstillingen „Sagnkongernes Lejre“ på Lejre 
Museum og oplev de enestående fund, som er udgravet 
i området. Se bl.a. den lille berømte sølvfigur af Odin. 
Museumscaféen byder på kaffe og is.

54  GL. KONGSGAARD
I Gammel Kongsgård kan du besøge et af 1800-tallets 
landbohuse og en fint passet landbohave med gamle 
stauder. Drik også kaffe – og spis hjemmebagt kage. Tjek 
de særlige åbningstider.

55  HERTHADALEN
I jernalderen var Herthadalen en hellig offerlund til frugt- 
barhedsgudinden Nerthus ære. Fra 1850érne til 1960érne 
dannede dalen ramme folkelige møder, bl.a. det første 
Grundlovsmøde i 1854.

56  SAGNLANDET LEJRE
Oplev 13.000 års levende Danmarkshistorie i det arkæo-
logiske forsøgs- og besøgscenter – og nyd den smukke 
natur i det enestående bakkede istidslandskab. Besøg bl.a. 
Kongehallen, en imponerende rekonstruktion af Lejre- 
hallerne.

57  LEDREBORG SLOT, PARK OG SKOVE
For enden af Danmarks længste lindeallé finder du en af 
Europas fineste barokherregårde fra 1745 med en impo-
nerende barokhave og store land- og skovområder. Bestil 
en rundvisning eller gå en tur i barokhaven og Ledre-
borgskovene, som er private skove.

58  SKULLERUPHOLM VOLDSTED OG TEGLVÆRK
Skullerupholm ligger på et middelalderligt voldsted fra 
1300-tallet. 500 m mod vest finder du Skullerupholm 
Teglværk – en stor oval ringovn fra 1900. Her brændte 
man teglsten frem til 1965 af ler fra området.

59  SYVHØJE
I den sydligste del af Oren Skov ligger otte gravhøje højt 
og flot i landskabet. De kaldes Syvhøje og er fra slutningen 
af bronzealderen eller fra starten af jernalderen. Oren Skov 
er en privat skov.

60 SKOV HASTRUP OG HESTENES DAL
Fin landsby med gadekær og gamle huse. Vest for byen 
er to naboer i færd med at skabe et nyt overdrev med 
vandhuller på tidligere dyrkede marker. Stop ved Galleri 
HeNoChBa og nyd udsigten over Hestenes dal.

61  SÆRLØSE OVERDREV
Gå en tur på det gamle, fredede overdrev og oplev over-
drevets flora og fauna. Overdrevet var græsningsområde 
for bønderne i skovlandsbyerne Skov Hastrup og Særløse. 
I dag plejes naturen.

62  BIDSTRUP SKOVENE
De statsejede Bidstrup Skove er en del af Skovhøjlandet, 
Sjællands næststørste skovområde. Det bakkede, varierede 
skovlandskab rummer en rig flora og fauna. Her finder du 
stier, shelters, mountainbikeruter og rideruter. Bidstrup 
Skovene er udpeget til Natura 2000 område og udlagt til 
urørt skov.

63  AVNSØ OG BØLLESØ
Avnsø ligger som en lysende blå plet midt i de grønne 
Bidstrup Skove. Om sommeren bader børn og voksne 
fra badebroen i den rene skovsø. Avnsø er et 8 m dybt 
dødishul. Besøg også den lille Bøllesø.

64  AVNSTRUPCENTERET OG HEJEDE SØ
Avnstrupcenteret er et gammelt tuberkulosesanatorium, 
som siden 1992 har været asylcenter. Brug P-pladsen 
nord for centret som udgangspunkt for gode ture via stier 
til Bidstrup Skovene, Hejede sø, shelters, bålplads mv.

65  KILDEENGEN
Kildeengen er en artsrig skoveng, som et frivilligt 
høslætlag slår med le flere gange om året. Det fjerner 
næringsstoffer og fremmer de nøjsomme urter. Her er 
optalt 170 forskellige arter.

66  HELVEDESKEDLEN
Midt i Bidstrup Skovene støder du på et markant hul i 
skoven. Det er Helvedeskedlen, et dødishul – men også 
et kultisk sted, som rummer fortællinger om menneske-
ofringer til dødsgudinden Hel.

67  SONNERUPGÅRD GODS OG VOLDSTED
Sonnerupgaard Gods huser hotel, kursuscenter og fest-
lokaler. Rundt om godset findes park og private skove, 
hvor du kan gå en tur. Bag staldene kan du besøge vold-
stedet fra det gamle gods fra 1341.

68  TADRE MØLLE
Tadre Mølle er den sidste af 13 vandmøller i Elverdams-
dalen. Her formidles natur-, vandmølle og landbohistorie. 
Oplev landbohaven, lægeurtehaven, eng og trampesti – og 
cafeen i Møllemaries hus. Lån grej og find aktivitetskasser 
i nationalparkporten

69  AASTRUP KLOSTER
Det rødkalkede, trefløjede gods ligger smukt i Elver-
damsdalen. Den ældste fløj er fra 1588. Bestil rundvisning 
eller gå tur i den offentlige del af klostrets store park, 
som elverdamsåen snor sig igennem.

GODE TURE FOR FOLK 
PÅ HJUL MED HJÆLPER
I kortet har vi sat små signaturer, som viser en køre- 
stolsbruger med hjælper. De angiver udgangspunkter 
for gode ture i smuk natur med veje og stigninger som 
er overkommelige, hvis du som kørestolsbrugere har 
hjælper med. De kan også bruges, hvis du er gang-
besværet – eller hvis du går tur med barnevognen. 

TURKORT

NATIONALPARK 
SKJOLDUNGERNES 
LAND

KUNST I LANDSKABET
Oplev kunst i landskabet og på gallerier. Her er ganske 
korte beskrivelser. Brug din telefon til at finde mere 
information.

1  Guapa. Skulptur af Gottfred Eickhoff.

2  Rhoar og Helge. Skulpturen af Johan Galster.

3  Ragnarok. Skulpturen af Bjørn Nørgaard.

4  Effort commun. Skulpturen af Sonja Ferlov Mancoba.

5  Tre krukker. Skulptur af Peter Brandes.

6  RoS Gallery.

7  Kunstnerværkstedet Roskilde.

8  Kunstsmedjen.

9  Ungdom. Skulpturen af Povl Søndergaard.

10  Tabby. Skulptur af Søren Aagaard.

11  Hov Hjelm efter Skjold. Skulptur af Peter Brandes.

12  Galleri Gl. Lejre.

13  Regius Keramik.

14  Galleri Under Kastanjen.

15  Tusindeårsstenen. Skulptur af Olaf Manske Andersen.

16  Fugl. Skulpturen af Ole Christensen.

17  Vandsøjler. Skulptur af Ole Christensen.

18  Tyren. Skulptur af Gitte Bjørn.

19  Nådekorset. Landart af Ingvar Cronhammar.

20  Skulpturhaven. Skulpturer af Olaf Manske Andersen.

21  Det gamle Mejeri.

22  Atelier og Galleri Joern.

23  Kuglen. Skulptur af Jørn Hansen. 

24  Atelier Henochba.

25  Vævestuen.

26  Stalke Galleri og Cube.

27  Stele. Stele af Bjørn Nørgaard.

28  Gunhilds Galleri.

KOLOFON
Turkortet er udgivet af Nationalpark Skjoldungernes Land i 2020. Det uddeles gratis 
på besøgssteder, biblioteker, turistkontorer og i nationalparkens infoporte. 
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