
Jule-nyt fra nationalparken
Småkager, snefnug, sovs og løjer. Julen er over os og snart ringer nytårsklokkerne. I
nationalparken takker vi for et godt år med fantastiske samarbejder - og vi glæder os til et
nyt og mindst ligeså spændende 2022.
 
I dette nyhedsbrev finder du sidste nyt fra nationalparken, et tilbageblik på det forgangne
år og et kig frem mod 2022. Læs blandt andet om splinternye bænke langs Skjoldungestien,
om nye bevillinger til udendørs klasseværelser og affaldsindsamlinger, om stenrev, urørt
skov og meget mere.
 
Nederst finder du inspiration til gode og corona-sikre oplevelser i juleferien.
 
Rigtig god læselyst - og glædelig jul!

Året der gik
Stenrev, vandhuller og græssende dyr.
Shelters, stier og blomstrende
fællesskaber. Vi ser tilbage på nogle af de
projekter, som nationalparkens sekretariat
har arbejdet med i 2021. 
 
Dyk ned i det forgangne år her.

Klinkbyggede både
er ny UNESCO
Nordens klinkbyggede træbåde - og
traditionerne omkring dem - er nu officielt
anerkendt af UNESCO som levende

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2021/aaret-der-gik-i-nationalparken/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2021/klinkbyggede-traebaade-er-nu-unesco-kulturarv/


kulturarv, der skal sikres og bevares for
eftertiden. Du kan opleve bådene på
Vikingeskibsmuseet!

Naturfond køber
Lerbjerg Skov
Den Danske Naturfond har købt Lerbjerg
Skov på 120 hektar i Lejre Kommune.
Naturfonden, Lejre Kommune og
Nationalparken samarbejder om det nye
naturprojekt.

Klar, parat, stenrev!
Arkæologer har dykket i Roskilde Fjord og
undersøgt fjordbunden på de tre
lokaliteter, hvor vi ønsker at etablere
stenrev. Der var ingen vigtige fortidsminder.
Det betyder, at alle tilladelser er på plads -
og det samme er finansieringen. Vi er
dermed klar til nye stenrev i 2022!

Nye Skjoldunge-
bænke
To nye skjoldunge-bænke er sat op ved
Lavringe Å i Lejre. Bænkene står langs
Skjoldungestien og er prototyper på de
bænke, som vi ønsker at etablere flere
steder langs den populære vandrerute.

Nyt kunstværk og
klasseværelse
Kunstner Hartmut Stockter har skabt
kunstværket KOMORAN, som også er et
grejskur og et udendørs klasseværelse. Du
kan opleve værket, som ligner en skarv, i
haven foran café Fjordglimt i Jyllinge.

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2021/den-danske-naturfond-har-koebt-lerbjerg-skov/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2021/nationalpark-faar-groent-lys-til-at-kaste-100000-sten-i-roskilde-fjord/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2021/nyt-multifunktionelt-kunstvaerk-er-paa-vej-i-jyllinge/


Nyt til skolebørn på
Kattinge Værk
Vi har modtaget en flot bevilling fra VILLUM
FONDEN til etablering af tre udendørs
klasseværelser omkring det gamle slusehus
på Kattinge Værk. Temaet bliver vand - og
der kommer aktiviteter ved, med og på
vandet.

Affaldsfri Fjord får
ny bevilling
746 frivillige samlede næsten et ton skrald
langs Roskilde Fjord i 2021. Nu har projekt
Affaldsfri Fjord fået ny bevilling fra
Miljøstyrelsens strandoprydningspulje til at
fortsætte og udvikle projektet.

Nyt i 2022
Vi har masser af spændende projekter
planlagt i 2022. Fx etableringen af stenrev,
en indsats for padder og krybdyr på
Bognæs, oprensning af voldgrav på Selsø
Slot, etablering af kildekalks-rute ved Tadre
Mølle, flere udendørs klasseværelser og
ekspeditioner for hundredvis af skolebørn.
Følg med på hjemmesiden, facebook og her
i nyhedsbrevene.

Tag ud i ferien
Igen i år skal vi desværre holde jul med
corona. Heldigvis er der masser af gode
oplevelser ude i nationalparken.
 
Find inspiration på vores hjemmeside - eller
se denne artikel med 10 gode idéer til
aktiviteter for store og små.

Glædelig Jul!
Til slut vil vi her fra nationalparkens
sekretariat blot ønske rigtig glædelig jul!
 
Nationalparken bliver til i de mange
samarbejder med lokale borgere, lodsejere,

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2021/tre-blaa-klassevaerelser-er-paa-vej-til-kattinge-vaerk/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2021/kampen-mod-strandskrald-fortsaetter-i-2022/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/oplev-nationalparken/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2021/10-tips-til-ude-oplevelser-i-vinterferien/


foreninger, kommuner og
organisationer. Tak fordi du følger med!

Glædelig Jul og Godt Nytår fra
NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND
 
Anders Bülow, Thomas Vestergaard-Nielsen, Sofie Clauson-Kaas, Liv Holm, Sam Christensen,
Malene Bendix, Mikkel Eeg, Henrik Sidenius Paaby, Sofie Myschetzky, Mia Laybourn Steiness
og Nynne Sørgaard

Fotografer: God jul: Liv Louise Holm, Bålhygge: Liv Louise Holm, Vikingeskib: Werner Karrasch, Lerbjerg Skov: Jesper
Edvardsen, Stenrev under vandet: Karsten Dahl, Bænk: Mikkel Eeg, Kunstner: Sofie Myschetzky, Kattinge Værk
slusehus: Hanne Jokumsen, Børn samler skrald: Sofie Myschetzky, Stenrev: Maria Palner, Snobrødsbagning: Martin
Kunzendorf, Julekort: Martin Kunzendorf

        

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://vimeo.com/451790720
https://www.facebook.com/nationalparkskjoldungernesland
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/media/236498/persondatapolitik-nationalparkfond-skjoldungernes-land.pdf
https://np-skjoldundernes-land.uxmail.io/not_available_in_archive/
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