Sommernyt fra nationalparken
Summende insekter og lune nætter. Sommeren er over os! Det er tid til oplevelser ude
under åben himmel. Nederst i dette nyhedsbrev finder du masser af inspiration til din
sommerferie - lige her i nationalparken.
Du kan også læse om flere nye projekter. Læs blandt andet om udviklingsprojektet Skoven i
Skolen 3.0, der skal hjælpe mange flere elever ud i naturen. Læs om nationalparkens nye
satsning i nord, om fugletællinger, skralde-kajakker og meget andet.
Rigtig god læselyst - og god sommer!

Fjordens fugle talt
Fremgang for terner, men flere ihjelbidte
ederfugle. Årets fugletælling kom med både
gode og dårlige nyheder. Viden fra
fugletællingerne er afgørende for arbejdet
med at sikre gode betingelser for
ynglefuglene på Roskilde Fjord.
Se billeder og læs om resultaterne af årets
fugletælling her.

DR Vejret sender fra

nationalparken
Fem uger med noget af Danmarks fineste
natur. Denne sommer sender DR 'Vores
Sommervejr' fra de fem danske
nationalparker. I uge 31 går det løs i
Nationalpark Skjoldungernes Land med liveudsendelser fra Roskilde Havn, Sagnlandet
Lejre, Gershøj Havn og Vigen Strandpark.

Ny satsning i nord
To nye medarbejdere skal styrke
nationalparkens arbejde i Frederikssund
Kommune og Selsøområdet. Sofie Illemann
Myschetzky starter den 1/9 som
udviklingskonsulent med særligt ansvar for
Frederikssund Kommune, herunder
udviklingen af nationalparkens aktiviteter
på og omkring Selsø Slot. Mia
Steiness starter 1/8 i en 25-timers stilling
delt mellem nationalparken og Skibby
Aktive for Fjordlandet. Mia skal udvikle
oplevelser i Hornsherred og
nationalparkens nordlige del.

Flere elever i det fri
Nationalparken har modtaget knap 7,2 mio.
kr. fra Nordea-fonden, Friluftsrådet og 15.
Juni Fonden til projektet Skoven i Skolen
3.0. I projektet samler nationalparker,
naturvejledere, natur- og
friluftsorganisationer og forskere kræfterne
om at inspirere og styrke skolernes arbejde
med natur, klima, biodiversitet, udeskole og
undervisning i det fri. Platform for projektet
bliver en revitalisering af den ikoniske
hjemmeside Skoven i Skolen.

Lån en affalds-kajak
Lån en kajak, sejl ud på Roskilde Fjord og
hjælp naturen. Ved Vigen Strandpark kan
du nu låne en to-personers kajak i to eller
fire timer, hvis du samtidig samler plastik
og andet affald op fra fjord og kyst.
Kajakkerne indgår i projektet Affaldsfri Fjord
og kan bookes hos Outdoor Adventures.

Tredje magasin ude
I begyndelsen af juni udgav nationalparken
sit tredje magasin. Magasinet blev
husstandsomdelt til 63.000 husstande i
Lejre, Frederikssund og Roskilde kommuner
og som et led i nationalparkens arbejde
med at skabe lokal forankring. Nu skal
nationalparkbestyrelsen tage stilling til, om
nationalparken fortsat skal udgive og
husstandsomdele magasiner.

Mere urørt skov
Efter endt høringsperiode ligger det fast, at
Danmark skal have meget mere urørt skov,
bl.a. stopper skovdriften i hele Boserup
Skov og 600 hektar i Bidstrup Skovene. Det
betyder, at 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.

Leg og lær ved
Roskilde Domkirke
20 glade børn fra Børnehaven Bredgade
var forbi Roskilde Domkirke. Med sig havde
de et nyt hæfte "Leg og lær i
Skjoldungernes Land - Roskilde Domkirke".
Hæftet er udviklet af nationalparken og
Boserupgård Naturcenter, og det
indeholder 11 spændende aktiviteter til de
yngste med fokus på at styrke børnenes
matematiske opmærksomhed.

Kanoer låses
Nationalparkens seks kanoer i Gershøj og
Møllekrogen har nu fået kædelåse. Du kan
dog stadig sejle en tur ud på Roskilde
Fjord, kanoerne kan nemlig låses op med
SMS. Låsene skal sikre, at kanoerne
benyttes forsvarligt og bliver lagt ordentligt
på plads efter brug. Læs mere her.

Spang i Rørmosen

blev indviet
Den nye spang gennem Rørmosen ved
Roskilde er blevet indviet. Spangen snor sig
omkring træer, den har masser af
krumspring og giver adgang til et urørt
skovstykke, som før var utilgængeligt på
grund af mudder, væltede træer og dybe
vandhuller.

Nyt turkort
Nationalparken har udgivet en ny friluftsfolder. Folderen ligger rundt omkring på
besøgssteder og biblioteker i Lejre,
Frederikssund og Roskilde kommuner. I
folderen finder du et detaljeret kort med
ruter og faciliteter i hele nationalparkens
område. Du kan også hente en digital
version her.

3 nye natureventyr
Tag på nye natureventyr i Frederikssund
Kommune. Med appen Natureventyr kan du
rejse ind i et eventyrligt univers for de
mindste. Eventyrene udspiller sig langs
korte ruter ude i naturen, og kapitlerne
låses op undervejs. I appen finder du en
oversigt over alle lokaliteterne, inklusiv de
tre nyeste ved Selsø Slot, Lystrup Skov og
Færgegården.

Sejl ud på fjorden
med Skarven
Museumsbåden Skarven sejler igen på
Roskilde Fjord. Hop på en af de første
formidlingsture og sejl ud i nationalparken
fra Møllekrogen den 8., 9. eller 11. juli.
Læs mere om Skarven og find link til
booking her.

10 tips til ferieoplevelser

Deltag i sommeraktiviteter ved Selsø Slot,
hop på Fjordlandets nye sightseeing bus
eller udforsk naturen på egen hånd. Der er
masser af sommer-oplevelser lige her i
Nationalpark Skjoldungernes Land. Vi har
samlet 10 gode idéer til dig, der holder
ferie lokalt.

Book unikke
oplevelser
På nationalparkens bookingportal kan du
finde og booke en bred vifte af unikke ture
og arrangementer i nationalparken - både
til lands og til vands. Bag oplevelserne er
nationalparken og lokale aktører, som har
et samarbejde med nationalparken fx via
vores partnerskabsprogram og
formidlerkorps.
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