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FORORD
Covid-19 kom også til at præge Nationalparkens virke i 2021 – men gjorde dog ikke,
at nationalparksekretariatets medarbejdere fik mindre travlt. Nedlukningen af indendørs undervisning i skolerne og den øgede fokus på at bruge naturen som ramme for
undervisning og pædagogiske aktiviteter betød en markant efterspørgsel efter vejledning af lærere og pædagoger samt materiale, der kan understøtte undervisning om
og undervisning i naturen. Nationalparken har valgt at byde aktivt ind her og har bl.a.
indgået en 3-årig samarbejdsaftale med Frederikssund kommune om at bistå med en
omfattende natur- og naturfagsindsats i kommunens daginstitutioner og skoler. Jeg
betragter denne indsats som en meget vigtig og langsigtet investering i, at vores børn
og unge tager ejerskab til Nationalparkens natur og kulturværdier og værnet af disse.
2021 blev også året, hvor milepæle i beskyttelsen og forbedringen af det biologiske liv
i Roskilde Fjord kan skimtes i horisonten: De første skridt til etableringen af stenrev i
fjorden er taget, og vi forventer at revene kan være etableret i 2023. Det bliver overordentlig spændende at følge effekten af revene for bundplanter og fisk i de kommende
år. En omfattende indsats med bekæmpelse af rotter og andre prædatorer på øerne,
der igennem adskillige år har truet bestanden af yngelfugle, ser nu også ud til at bære
frugt,
Friluftslivet i Nationalparken har fået et boost – og Nationalparken fortsætter indsatsen
med at understøtte det bæredygtige friluftsliv på land og på fjorden med nye faciliteter
og udbygning af eksisterende. Nationalparken har f.eks. med støtte fra Istidsruten
(Nordeafonden) etableret nye ikoniske shelters formet som stævnen på vikingeskibe
ved Skjoldungestien og der er etableret et spang igennem Rørmosen. Vi er samtidig
opmærksomme på, at den øgede interesse for naturoplevelser og andre friluftsaktiviteter
kan skabe konflikter såvel mellem forskellige brugergrupper som mellem besøgende
og lodsejere, og Nationalparken fik derfor i året der gik udarbejdet en grundig undersøgelse af de positive og negative oplevelser, som grundejere hhv. publikum har i for-
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bindelse med friluftslivet i Nationalparken. Resultaterne skal bruges til at gennemføre
en forebyggende oplysningsindsats og adfærdskampagne, der skal være med til at
sikre balancen mellem de forskellige interesser.
Vi har i 2021 rettet en særlig opmærksomhed mod Nationalparkens nordlige område –
og her især Selsø Slot og den fantastiske natur og det rige fugleliv, som området her
byder på. Vi er derfor i gang med at udtænke en plan for området. Også i den sydlige
ende af Nationalparken er der med Den Danske Naturfonds opkøb af Lerbjergskoven
samt udlægningen af Bidstrupskovene til urørt skov en udvikling i gang, der peger i
retning af, at Nationalparken i de kommende år vil leve op til målsætningen om at skabe
større sammenhængende natur til gavn for biodiversitet og friluftsliv.

På bestyrelsens vegne

Lars Vedsmand
Formand for Nationalpark Skjoldungernes Land
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BESTYRELSE
OG RÅD
Nationalparkfond Skjoldungernes Land
er et selvstændigt organ inden for den
statslige forvaltning. Nationalparkfonden
ledes af en bredt sammensat bestyrelse,
som er udpeget af Miljøministeren for en
4-årig periode. Den nuværende bestyrelse
(Nationalparkens 2. bestyrelse) blev udpeget
af Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann
Jensen i april 2019.
Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og
udvikle Nationalparken. Nationalparkens
første bestyrelse vedtog pr. 1. april 2017
Nationalparkplan 2017-23, som udgør
rammen for Nationalparkens aktiviteter i
denne periode.
Bestyrelsen har nedsat et Nationalparkråd
for en tilsvarende 4-årig periode, der skal
rådgive bestyrelsen i sager af større betydning samt i principielle spørgsmål. Rådet
skal endvidere medvirke til, at udviklingen
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af Nationalparken sker med bred lokal
forankring og opbakning. Nationalparkens
2. råd blev nedsat i september 2019 af
den nye bestyrelse.
Bestyrelsen har i 2021 afholdt 4 møder.
Referater med dagsordener, indstillinger
og beslutninger kan ses på Nationalparkens
hjemmeside. På grund af covid-19 situationen har Nationalparksekretariatet ikke
fundet det forsvarligt at afvikle rådsmøder
i 2021, og da Rådet omfatter 20 medlemmer
har Rådet og Nationalparksekretariatet
heller ikke fundet det praktisk at afvikle
møderne virtuelt. Rådet er dog løbende
blevet orienteret om Nationalparkens arbejde
via det udsendte bestyrelsesmateriale og
referaterne fra bestyrelsesmøderne.

BESTYRELSEN

RÅDET

Formand
Lars Vedsmand

Formand
Det Danske Spejderkorps
Brian Petersen

Roskilde Kommune
Thomas Wenøe Breddam
Lejre Kommune
Carsten Rasmussen
Frederikssund Kommune
John Schmidt-Andersen
Danmarks Naturfredningsforening
Søren Grøntved
Friluftsrådet
Jan Eriksen
Lodsejerforeningen
Anne Stausholm
Landbrug & Fødevarer
Marianne Svendsen
Dansk Skovforening
Silvia Munro (frem til juni 2021 –
afløser ikke udpeget endnu)
Slots- og Kulturstyrelsen
Iben Bækkelund Jagd (frem til juni
2021 – afløser ikke udpeget endnu)
VisitDenmark
Thomas Mahler
Dansk Ornitologisk Forening
Solveig Jonasson
Naturstyrelsen
Jens Peter Simonsen
Nationalparkrådet
Afventer Miljøministerens udpegning

Roskilde Omegns Lystfiskerklub
Bent Lund Hansen
Galleri Henochba
Christella Bramford Christensen
Boserupgård Naturcenter
Tim Krat
Biologiforbundet
Sten Asbirk
Stigruppe i Selsøområdet
Bente Skytte
Danmarks Jægerforbund
Michael Donstrup

Roskilde Oplevelseshavn
Maria Kristina Holst Palner
Jesper Brandt
Roskilde Universitet
Skibby Aktive
Morten Alfatsen
Sagnlandet Lejre
Charlotte Hjorth Frantzdatter
Herregårdsmuseet Selsø
Merete Rubow Mortensen
Vikingeskibsmuseet
Søren Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening
Thomas Gayalokay

Dansk Botanisk Forening
Claus Helweg Ovesen
VisitRoskilde Aktørforening
Claus Christiansen
Jagtforeningen Jyllinge Holme
Hans Aare
Gershøj Fritidsfiskerforening,
Selsø Sogn Jagtforening, Erhvervsfiskerne m.fl.
Jesper Simonsen
Jyllinge Sejlklub
Kaj Knudsen
Lejre Erhvervsforum
Johan Scheel
Lejre Kunstforening
Mogens Petersen

Nationalparkrådet
Afventer Miljøministerens udpegning
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EN RÅBUK HOLDER ØJE I BOSERUP SKOV
FOTO: CHRISTINA GEJEL
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FORMÅL

Nationalparkfonden har i henhold til sin bekendtgørelse til formål
med sit virke:
1. at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik, især for den nationalt betydningsfulde fjordog skovnatur, og sammenhængen mellem naturtyperne,
2. at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i
det unikke fjord- og herregårdslandskab,
3. at bevare og styrke Nationalparkens kulturhistoriske helheder
og enkeltelementer,
4. at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser,
5. at styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier og værdier for friluftslivet
6. at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder
erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og
7. at styrke bevidstheden om områdets værdier gennem inddragelse
af befolkningen i Nationalparkens etablering og udvikling.
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DRENGE I BOSERUP SKOV
FOTO: CHRISTINA GEJEL

SKILTNING OP TIL YNGLESÆSONEN

MUSVIT MED REDEMATERIALE

SPIDSSNUDET FRØ I BIDSTRUPSKOVENE

FOTO: SAM CHRISTENSEN

FOTO: CHRISTINA GEJEL

FOTO: CHRISTINA GEJEL

GRÅGÆS VED SELSØ SØ

ELLEORE

FOTO: ERIK MANDRUP JACOBSEN

FOTO: CHRISTINA GEJEL
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NATUR
OG LANDSKAB
I 2021 har der været gennemført
en række indsatser inden for naturpleje og -genopretning samt udarbejdelse af og opfølgning på
forvaltningsplaner.
Nationalparken rummer store naturværdier,
som i særlig grad er knyttet til fjordlandskabet, skovene, dødislandskaberne og
ådalene. Nationalparkfonden arbejder for
at bevare, styrke og udvikle naturområder
og landskabelige værdier.
NATURPLEJE
Nationalparken har gennemført naturplejeprojekter med ekstensiv afgræsning eller
rydning af uønsket træopvækst i tæt samarbejde med private lodsejere. Det omfatter
et større græsningsprojekt på Bognæs, hvor
yderligere ca. 8 hektar strandenge og overdrev er blevet indhegnet, så hele 55 hektar
nu plejes med helårsgræsning af galloways.
Desuden er der gennemført naturplejeprojekter ved Bredvig Sø syd for Selsø Slot
og genrydning af krat ved Skrivernæbbet.
ANLÆG AF VANDHULLER OG KRAT
Der er anlagt tre nye vandhuller ved Abbetved og indledt dialog om anlæg/oprensning af yderligere 5 vandhuller, som
forventes gennemført i 2022. Desuden er
der anlagt små krat med hjemmehørende
buske ved Skov Hastrup og Abbetved
som del af projekter om at genskabe et
græsningslandskab.
FORVALTNINGSPLANER FOR TRUEDE
ARTER
Nationalparken har fulgt op på flere af de
forvaltningsplaner for truede plantearter

i Nationalparken, der blev udarbejdet
af konsulentfirmaet Aglaja i 2019/2020.
I Bidstrup Skovene er der i samarbejde
med Naturstyrelsen således gennemført rydningsindsatser på otte skovenge
og –moser for at skabe bedre forhold for
almindelig og liden blærerod, rundbladet
soldug, vibefedt, leverurt, engblomme og
gul star. På Aastrup Kloster måtte rødgraner
lade livet i en grusgrav for at få mere lys
til artsrige skrænter med bl.a. skovkløver
og dagsommerfugle. Og igen i 2021 blev
der slået hø på et lille privatejet areal nord
for Særløse Overdrev for at pleje en af
landets sidste bestande af Blåtoppet Kohvede. Det skete med hjælp fra DN Lejre.
Nationalparken har indgået en treårig aftale med biolog Hans J. Baagøe om at udarbejde en forvaltningsplan for flagermus
i Nationalparken. Det omfatter bl.a. registreringer af flagermusarter på udvalgte
lokaliteter. De første registreringer blev
gennemført i 2021 på Bognæs, i Boserup
Skov og i Ledreborgskovene.
Endelig er der indgået en aftale med biolog Peer Ravn fra Ravn-Nature Aps om at
udarbejde forslag til hydrologiske tiltag
på Bognæs til gavn for bl.a. padder.
GENOPRETNING AF STENREV
Projektet med at genoprette stenrev i
Roskilde Fjord er inde i den afsluttende
fase. I 2021 blev der afholdt offentlige
møder i Gershøj Kro og Veddelev, og
begge steder var der god opbakning fra
de fremmødte til projektet. Desuden er
der udarbejdet udbudsmateriale for anlægsarbejdet, som gennemføres i 1. halvår
af 2022. Selve anlægget af stenrevene
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ANEMONE-VENNER
FOTO: CHRISTINA GEJEL
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vil ske i efteråret 2022 og – hvis pengene
rækker – vil der blive anlagt ikke bare to,
men hele tre stenrev i fjorden ved henholdsvis Veddelev, Nørrerev og Ægholm med
udlægning af i alt næsten 100.000 sten.

samt værksteder, hvor gamle håndværk
og arbejdet med en le blev vist frem.

BESKYTTELSE AF FJORDENS
YNGLEFUGLE
Indsatsen på og omkring Roskilde Fjord
har i øvrigt haft fokus på fuglene.
Flere af de ynglende fuglearter ved fjorden
har været i tilbagegang gennem en lang
årrække. En af årsagerne til denne tilbagegang er forekomst af prædatorer (især
rotter og ræv) på øer og holme, som er særdeles vigtige ynglesteder for vandfuglene.
Derfor er der igen i 2021 gennemført en
bekæmpelse af prædatorer i et samarbejde
med kommunerne, Naturstyrelsen og Jagtforeningen Jyllinge Holme. Bekæmpelsen
ser ud til at have effekt – der er f.eks.
konstateret et stort antal ynglende fugle
på Eskilsø, som igen i år har været fri for
ræve. Desuden er der opsat skilte på øer
og holme, som formidler adgangsforbuddet
i fuglenes yngleperiode fra 1. april til 15. juli.
Endelig har Nationalparken bidraget økonomisk og med arbejdskraft til at gennemføre den årlige tælling af ynglefuglene ved
fjorden. Ynglefuglene er talt hvert år siden
1978 og derfor er der en helt unik dataserie
om det årlige antal ynglefugle gennem
mere end fire årtier.
LE-FESTIVAL PÅ KILDEENGEN
I BIDSTRUP SKOVENE
Igen i år afholdte Nationalparken en stor
Le-Festival på Kildeengen i Bidstrup Skovene
i samarbejde med Danmarks Naturfredning,
Naturstyrelsen og Kildeengens Høsletlaug. Det skete lørdag d. 4. september fra
kl 10-18. Mere end 90 deltagere i alle aldre
deltog i le-slåning af engen til gavn for
sjældne blomster og insekter. Dagen bød
også på oplæg om engens flora og fauna
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KORMORANEN
FOTO: LIV LOUISE HOLM

INTERIØR I SELSØ SLOT

SELSØ SLOT

FOTO: MIA LAYBOURN STEINESS

FOTO: CHRISTINA GEJEL
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KULTURHISTORIE
OG KULTUR
Covid-19 har også i 2021 begrænset
indsatsen inden for indsatsområdet
Kulturhistorie og kultur. Det gælder
ikke mindst realiseringen af Nationalparkens kunstprogram. De planlagte
kunstinstallationer er dog ikke glemt,
og flere forventes realiseret i 2022.
Nationalparksekretariatet har i
øvrigt rettet fokus mod området
omkring Selsø og Selsø Slot, som
rummer en spændende historie og
er placeret i et unikt naturområde.

videlsen mod Nord. Der er ansat to nye
medarbejdere i nationalparksekretariatet,
hvis primære fokus er udviklingen i nord.

NATIONALPARKENS KUNSTPROGRAM
I 2021 kunne Hartmut Stockter’s værk
KORMORAN ved Café Fjordglimt i Jyllinge
indvies, og de lokale skoler og institutioner
samt foreninger kan gøre brug af det
spektakulære udendørs klasseværelse og
grejskur. Kormoran betyder skarv, som
netop er den fugl, der har stået model til
værket.

Der er ligeledes indgået en aftale om at
etablere vandrestier fra Selsø Slot til Fjorden/
Skrivernæbet/Møllekrogen og til Sønderby, hvilket kan tiltrække flere vandrende til
området og give både slottet og området
den publikumsopmærksomhed, det fortjener.

I 2021 blev en del af den storbybaserede
kunstfestival ’One Thousand Books’ afholdt
i Roskilde i samarbejde med Nationalparken
og Museet for Samtidskunst. Nationalparkens
aktiviteter i løbet af festivalen foregik i
byrummets grønne områder og bestod af
en rute med refleksionsskilte af den amerikanske kunstner David Horvitz, en walkand-talk med Morten Søndergaard og en
børnebogsworkshop med klasser fra Absalon Skole, hvor elever indsamlede naturmaterialer og trykte egne kunstnerbøger.
UDVIKLINGSPROJEKT SELSØ SLOT
I 2021 blev taget et stort skridt med henblik på en øget satsning på området
omkring Selsø Slot og Nationalparkud-

Kort før årsskiftet blev der etableret en ny
bestyrelse for Den Plessenske Selsø Fond,
som blandt andet inkluderer et medlem fra
Skibby Aktive og en suppleant fra Visitfjordlandet. Bestyrelsen består nu af 7
medlemmer og 3 kommitterede, der sammen skal finde retningen for en udvikling
for museet, bygningen såvel som området
udenfor.

Nationalparken afholdt i sommeren 2021
flere arrangementer i nationalparkporten
ved Selsø Slot, hvor særligt børnefamilier
troppede op og snittede, parterede fasaner
og fik jord under neglene. Det tiltag fortsætter i 2022, hvor der er indgået et øget
samarbejde med Frederikssund Kommunes
naturvejledere under Center for Børn og
Skole (jfr. nedenfor).
MANDS MINDE
I samarbejde med Malling Film og Medier
har nationalparken i 2021 færdigproduceret
en film med Philippe Bourbon Parme om
Ledreborg og hans barndom på godset.
Derudover har Nationalparken produceret
en film med Karsten Munkvad, som kan
opleves på en skærm i porten ved café
Fjordglimt.
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DE NYE SKJOLDUNGE-SHELTERS
FOTO: MIKKEL EEG

AD SKJOLDUNGESTIEN: AVNSØ

PADDLEBOARD PÅ FJORDEN

FOTO: SARAH GREEN

FOTO: SARAH GREEN
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FRILUFTSLIV
I 2021 er der lavet nye signaturfaciliteter langs Skjoldungestien i
en udmøntning af udviklingsplanen
for stien. Desuden er indsatserne
for et bæredygtigt friluftsliv på
fjorden fortsat med nye faciliteter,
samarbejder og indsatser for konflikthåndtering og hensynsfuld
færdsel.
Nationalparkfonden arbejder på at styrke
friluftslivet på et bæredygtigt grundlag,
så flere borgere har mulighed for at få oplevelser i naturen, uden at det forstyrrer
dyrelivet eller oplevelsen for andre brugere.
NATIONALPARKPORT VED FJORDGLIMT
CAFÉ OG KULTURHUS
Med støtte fra Friluftsrådet er der indrettet
en nationalpark-udstilling i cafeen, hvor
gæsterne kan få fortællinger om Jyllinges
historie, fjorden og nationalparken. Udstillingen har lånt billeder, genstande og fortællinger fra det gamle Fjordmuseum, der
lå på samme sted indtil 2012. I udstillingen
kan der hentes et byvandringskort, der
viser den gamle bydel i Jyllinge frem, og
man kan få et digitalt foredrag af Karsten
Munkvad om fjorden siden jægerstenalderen.
Sammen med nationalpark-porten er der
lavet en kombineret blåt klasseværelse og
kunstværk i haven neden for cafeen.
FLYDENDE FRILUFTSØ
Igen i juni blev der lagt en flydende friluftsø ud syd for Veddelev. Øen fungerer som
en pauseplads til kajakker eller surfere. På
øen kan brugerne tage et hvil eller fotografere deres kammerater i fuld fart – og
derved forebygge ulovlige besøg på Elleore

i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Friluftsøen vil blive lagt ud igen i 2022, hvor
den modificeres, så der kan søges ly under
en opslåelig bivuak og holdes længere
pauser. Ligeledes bliver der i 2022 lagt en
større flydende frilufts-ø ved Møllekrogen,
hvor der kan opslås telt.
SKJOLDUNGE-SHELTERE VED LEJRE
De første Skjoldunge-shelters fra Skjoldungestiens Udviklingsplan er bygget ved
en ny shelterplads 2 km. syd for Lejre St.
Den nye shelterplads har bålplads og
multtoilet, og pladsen kan frit benyttes af
både dagsgæster og overnattende gæster.
Shelters er tegnet med inspiration fra
stævnen på et vikingeskib – vikingeskibet
er nemlig begyndelsen på hele historien
om kong Skjold og Skjoldungerne, der
er kendt i hele verdenen fra sagnet som
Beowulf. De nye shelters er bygget, så de
kan rumme en skoleklasse. Den lokale forening Lavringe Jord vil netop bruge pladsen
til undervisningsforløb om dyrkning og
tilberedning af lokale fødevarer.
300 METER SPANG I RØRMOSEN
Sammen med Dansk Vandrelaug Roskilde,
Roskilde Kommune og Naturstyrelsen er
skjoldungestien ført gennem den urørte
skov Rørmosen på en 300 meter lang
spang, der skal kanaliserer de besøgende
i området til gavn for dyre- og planteliv.
Tidligere var passagen meget våd og vanskelig at følge, men med den nye snoede
spang kan Rørmosen nu opleves af alle,
uden det forstyrrer hele mosen.
RAVNSHØJ DYST
Ravnshøj Dyst er markeret i landskabet ved
Gl. Lejre ud fra en optegnelse fra omkring

17

SPANG IGENNEM RØRMOSEN
FOTO: SARAH GREEN
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1800-tallet, der viser, at denne skibssætning
har været af imponerende dimensioner:
50 meter lang og 13 meter bred. Nu er det
igen muligt at gå rundt mellem dette dette
gravmonument eller balancere på de udlagte træsveller og stenprofiler. Projektet
er gennemført i et samarbejde mellem
Naturstyrelsen, Lejre Kommune, ROMU
og Nationalpark Skjoldungernes Land og
med en donation fra Hans-Ole Hansen.
SLUSEHUSET
Det store planlagte blå klasseværelse, formidlingsrum og jollesamlingen ved Kattinge
Værk Slusehus har fået finansiering til
gennemførelsen af alle delelementer, der
nu er igangsat. Det forventes at Slusehuset
kan indvies i midten af 2022.
SKJOLDUNGESTIBÆNKE
De første 4 wayfinding Skjoldunge-bænke
fra Skjoldungestiens Udviklingsplan er
bygget på strækningen mellem Lejre/
Osted og Lejre/Hvalsø. Bænkene fungerer
nu som signatur for Skjoldungestien på
udvalgte steder, hvor det er relevant at
stoppe op, og få et hvil eller en historie
om stedet.

gav mange spændende indsigter I hvordan besøgende færdes i naturen, hvordan
deres kendskab er til adgangsregler samt
hvilke adgangsregler, der kan være svære
at forstå og følge. Disse indsigter skal
fremadrettet bruges til at lave effektiv
kommunikation til besøgende, så de får
en bedre forståelse af adgangsreglerne
samt undgår konflikter mellem lodsejere
og brugergrupper samt mellem brugergrupper.
NYE VEJE FOR DET BLÅ FRILUFTSLIV
Det 3-årige projekt om bæredygtigt blåt
friluftsliv med støtte af Nordisk Ministerråd blev afsluttet i december med et
seminar i Færder Nationalpark i Norge.
Projektet fortsætter nu som et Nordisk
netværk for nationalparker og naturforvaltninger med blåt friluftsliv. Nationalpark Skjoldungernes Land var projektejer
på projektet.

REVITALISERING AF KILDEKALKSBRUD
VED TADRE MØLLE
I samarbejde med Den Selvejende Institution
Tadre Mølle og Tadre Mølles venner planlægger og udvikler nationalparken ideer
til at revitalisere Danmarks eneste åbne
kildekalksbrud, som findes på engen bag
Tadre Mølle. Selve kildekalksbruddet sættes
i stand – og en del af Trampestien omkring
engen etableres som kildekalksrute med
lyttebænke og podcast på nationalparkens
app. Arbejdet udføres i 2022.
FOREBYGGELSE AF KONFLIKTER
Nationalparkens Konfliktråd igangsatte
i 2021 en undersøgelse af udfordringer,
knyttet til færdsel i naturen, som private og
offentlige lodsejere oplever. Undersøgelsen

19

EFTERÅRSARRANGEMENT VED
SELSØ SLOT: FASANSLAGTNING

UNDERSØGELSE AF VANDLØB VED TADRE MØLLE

FOTO: CATALANPHOTOGRAPHY

FOTO: INSP MEDIA

FASCINATION
FOTO: CATALANPHOTOGRAPHY

Nationalpark Skjoldungernes Land i 2021

FORMIDLING,
UNDERVISNING OG
FORSKNING
I 2021 har formidlingsindsatsen over
for børn og unge været i centrum – ikke mindst aktualiseret af
Covid-19 og skolernes og daginstitutionernes behov for at flytte ud i det fri. Med tildelingen af
fondsmidler på 7,1 mio. kr. til revitalisering og forankring af sitet ”Skoven i Skolen” i de danske
nationalparker skal Nationalpark
Skjoldungernes Land fremover
udvikle og drive sitet, som er det
vigtigste landsdækkende redskab
og omdrejningspunkt for udbredelse og udvikling af skoleundervisning i naturen. Nationalparkens
naturvejledere yder endvidere en
massiv indsats i formidlingen af
Nationalparkens natur og kultur til
daginstitutioner og skoleklasser.
PRESSE OG KOMMUNIKATION
I 2021 blev der udsendt 39 pressemeddelelser, som hver gang har resulteret i artikler
og indslag. Op til ferierne har Nationalparken
sendt nyhedsbreve ud til 504 abonnenter.
Nationalparksekretariatet har deltaget
i medieindslag på DR1, P1 og TV2 Lorry.
Henover sommeren sendte DR’s ’Vores
Vejr’ fra de danske Nationalparker, og i
den forbindelse var der indslag fra Skjoldungernes Land fem dage i træk sidst i
sommerferien.
De fem danske nationalparker har i 2021
indgået et stærkere samarbejde på kommunikationsområdet. Første skridt var en
større fælles kendskabsanalyse udført af

Infomedia på vegne af Danmarks Nationalparker. Henover sommeren kørte nationalparkerne en fælles kampagne på de sociale
medier i forbindelse med DR Vejrets sommertogt, og op til efterårsferien sendte
nationalparkerne en første fælles pressemeddelelse.
SOCIALE MEDIER
Nationalparkens facebookside og instagramside bliver løbende opdateret med
aktuelle nyheder, ture, arrangementer,
inspiration til oplevelser og aktiviteter,
film, fotos, mv. Antallet af ’synes godt
om’ for facebooksiden voksede i 2021 til
6275, hvilket er en stigning på 658 i 2021.
Samtidig steg rækkevidden med 26%. På
Instagram har Nationalparken nu 1927
følgere.
I sommeren 2021 kom Nationalparken på
LinkedIn. Antallet af følgere er her 163.
HJEMMESIDE
I 2021 er Nationalparkens hjemmeside
løbende blevet udviklet og forbedret, så
den fremstår brugervenlig og optimeret
i forhold til søgemaskiner. Hjemmesiden
havde i 2021 67.444 besøg, hvilket er tæt
på en halvering sammenlignet med 2020.
Sammenlignet med 2019 er det en stigning
på 4.000. Det høje antal besøgende i
2020 må tilskrives corona.
NATIONALPARKENS APP
Nationalparkens app ’Nationalpark Skjoldungelandet’ indeholder cirka 300 velbeskrevne steder og 20 ruter. I 2021 er der
fortsat sket udvikling og forbedringer af
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appen i samarbejde med Combine. Appen
kan hentes gratis via App Store eller Google
Play. Appen er blevet downloaded 17.605
gange – en stigning på 6.409 i 2021.

institutioner at dele ude-undervisningsmaterialer via hjemmesiden. Herved gøres
det enkelt for lærere og pædagoger at få
et samlet overblik over de mange gode
materialer, som findes.

FJORDENS DAG
Igen i år afholdt nationalparken Fjordens
Dag i samarbejde med lokale foreninger:
Gershøj Fritidsfisker-forening, Jagtforeningen Jyllinge Holme, Café Fjordglimt,
Roskilde Oplevelseshavn og Roskilde
Sejlklub. Der var arrangementer i Gershøj,
Jyllinge og Roskilde.

• Udvikle nye undervisningsforløb og materialer målrettet skolernes forskellige trin
(indskoling, mellemtrin og udskolingen) –
i samarbejde med grønne organisationer,
VIA UC og Center for Børn og Natur. Denne
del af projektet varetages af Danmarks
Jægerforbund.

PORTE OG SKILTE I LANDSKABET
Der er i 2021 opsat en port ved Fjordglimt
i Jyllinge. Derudover findes infoporte på
Tadre Mølle, Selsø Slot, Skibby Bymidte,
Roskilde Oplevelseshavn og en lille infoport på Sct. Hans Haves café.

• Udvikle og gennemføre det landsdækkende projekt ”Fler’ Naturbørn – Mer’ Natur”
i samarbejde med Naturvejledning Danmark.
Projektet sætter fokus på børns mulighed
for at handle aktivt i forhold til natur og
biodiversitet og består bl.a. af 60 ture.

I 2021 er der sat nye skilte op i bl.a. Gershøj og Sæby og på Lilleø.

SYV UNDERVISNINGSFILM
Under skolernes corona-nedlukning i januar
2021 producerede nationalparken syv undervisningsfilm i samarbejde med Boserupgård. Filmene bestod af konkrete undervisningsaktiviteter ude under åben himmel
og var målrettet forskellige klassetrin

SKOVEN I SKOLEN 3.0
Nationalparken har søgt og modtaget
fondsbevillinger på alt 7,175 millioner kroner
til modernisering, forankring og videreudvikling af projektet og hjemmesiden Skoven
i Skolen og udeskole.dk, der igennem 20
år har været og stadig er det vigtigste
landsdækkende redskab og omdrejningspunkt for udbredelse og udvikling af skoleundervisning i det fri. Med bevillingen
sikres hjemmesidens fremtid – såvel teknisk som organisatorisk, idet projektet og
hjemmesiden fremover vil være forankret
i de danske nationalparker. Nordeafonden
har bevilliget 4,175 mio. kr. og 15. Juni Fonden
og Friluftsrådet har hver bevilliget 1,5 mio.
kr. til projektet, der over de kommende 3 år
skal:
• Fremtidssikre og modernisere hjemmesiden www.skoveniskolen.dk, herunder
udvikle funktionalitet, der gør det muligt
for grønne organisationer og viden-

LEG OG LÆR I SKJOLDUNGERNES
LAND – ROSKILDE DOMKIRKE
Nationalparken har i samarbejde med Boserupgård Naturcenter, og med input fra
Roskilde Domkirke og ROMU, udviklet et
hæfte med inspiration til arbejdet med temaet natur, udeliv og science samt kompetenceområdet matematisk opmærksomhed. Hæftet indeholder 11 aktiviteter,
der er målrettet de ældste børn i dagtilbud og elever i 0. klasse.
Gennem leg, bevægelse og fælles udforskning af Roskilde Domkirke inde/ude
præsenteres børnene for forskellige måder,
man kan forholde sig til matematik på.
Alle aktiviteter har grundig vejledning og
kopiark til at understøtte dem, så man
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som voksen bliver klædt på til selv at lave
aktiviteterne uden guide.
NATURFAGSINDSATS I FREDERIKSSUND
KOMMUNE
Nationalparksekretariatet udarbejdede på
anmodning fra Frederikssund Kommunes
Center for Børn og Skole et oplæg til, hvordan man kan løfte naturfagene i Frederikssund Kommunes skoler og daginstitutioner.
Dette oplæg blev taget godt imod og
kommunen valgte i 2021 at vedtage oplægget som en del af en styrket indsats
for naturfag i kommunen. Indsatsen omfatter aktiviteter for børn fra dagtilbud til
og med 9. klasse samt kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Frederikssund Kommune har pr 1. juni ansat to naturkonsulenter, der skal varetage flere af
aktiviteterne i indsatsen, og har indgået
en samarbejdsaftale med Nationalparken
om at bistå med de forskellige aktiviteter
og med at gennemføre kurser for pæda-

goger og lærere. Nationalparken skal bl.a.
stå for afvikling af Bliv Skjoldungeture
for alle kommunens skoleklasser fra 3.-7.
klasse.
Nationalparken skal også være med til at
udvikle et nyt tilbud til udskolingen kaldet
”Fjordforsker”, hvor der arbejdes tværfagligt i naturfagene med et fælles fagligt
fokusområde, der kan opgives til naturfagsprøven. Samarbejdsaftalen strækker
sig over 4 år og har en beløbsramme på
1,5 mio. kr.
UNDERVISNINGSMATERIALER
TIL ISTIDSRUTEN
Nationalparken var i foråret ansvarlig for
at udvikle og opsætte en hjemmeside under
Istidsruten.dk rettet mod skoler. I projektet blev der udviklet undervisningsforløb
og læringsaktiviteter til besøgssteder og
nedslagspunkter langs Istidsruten. Siden
indeholder også lejrskoletilbud samt gode

INDSKOLING
MIKROFORSKER

DAGTILBUD
KRIBLE KRABLE

NATURFAGSINDSATS
I FREDERIKSSUND
KOMMUNE

MELLEMTRIN
BLIV SKJOLDUNGER
UDSKOLING
FJORDFORSKER
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råd til at tage din klasse med på cykel og
lave udeskole. Arbejdet blev finansieret af
Istidsruteprojektet.
UDVIKLING AF KURSUS FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN ABSALON, ROSKILDE
Nationalparken har i samarbejde med Boserupgård Naturcenter og pædagoguddannelsen Absalon i Roskilde igangsat et
pilotprojekt, hvor der udvikles et kursustilbud til pædagogstuderende. Kurset skal
præsentere de studerende for at arbejde
med flere af læreplanstemaerne i dagtilbud
i naturen. Med udgangspunkt i Krible Krable
universet skal de pædagogstuderende få
viden og praktisk erfaring med at lave udendørsaktiviteter, der taler ind i emner som
science, matematisk opmærksomhed,
sproglig udvikling og bevægelse. Kurset
skal også være med til at give de studerende et indblik i, hvad de kan få ud af et
samarbejde med naturvejledere i området. Pilotprojektet kører over to år og
støttes med 40.000 kr. af Naturvejlednings Danmarks Krible Krable projekt.
NYE NATUREVENTYR
Nationalpark Skjoldungernes Land har i
2021 fået udviklet yderligere tre Natureventyr denne gang i Frederikssund Kommune. Det giver nu et samlet antal på 10
eventyr fordelt mellem nationalparkens tre
kommuner. Man finder eventyrene i app’en
”Natureventyr”. De er målrettet 3-8 årige i
følgeskab med en voksen. Natur-eventyret
tager dig med på en rute rundt i et naturområde, hvor man inddrages i en fortælling
og interagerer med naturen undervejs.
BLIV SKJOLDUNGE
I løbet af 2021 er materialer til Bliv Skjoldunge-ekspeditioner udviklet og lagt på
hjemmesiden i menuen ’Bliv Skjoldunge’.
I samarbejde med docent Karen Barfod
fra VIA University College og lektor Dorrit
Hansen fra Absalon er en lærervejledning
og didaktik udviklet og trykt til lærerne. I

skoleåret 2021/22 er planlagt 180 Bliv Skjoldunge-ture. Frederikssund Kommune har valgt
at lade alle deres 3. – 7. klasser og specialklasser på mellemtrinnet få tilbud om Bliv
Skjoldunge-ture som et led i kommunens
naturfagsindsats. Nationalparken står for
koordination og udvikling af turene, som
udvikles og gennemføres af nationalparkens
naturvejledere i samarbejde med ROMU,
Boserupgård Naturcenter, Vikingeskibsmuseet og Roskilde Oplevelseshavn. Hver
tur er både en ekspedition for klassen og
et sidemandsoplæringskursus for lærerne.
NATIONALPARKENS FORMIDLERKORPS
Nationalparkens Formidlerkorps har cirka
100 medlemmer. Nationalparkens formål
med at etablere og servicere et formidlerkorps er at styrke kompetencer og netværk
blandt formidlere i Nationalparken gennem
afholdelse af ture og ekskursioner. I 2021
blev – på trods af Covid-19 – gennemført
5 arrangementer for formidlerkorpset:
• Intro til Nationalparken
• Intro til Nationalparkens nye bookingplatform.
• Ørreder og naturpleje: Ekskursion med
Roskilde og Omegns Lystfiskerklub.
• Forårsvandremøde om færdsel og adgang med grupper – i samarbejde med
skytten fra Bognæs.
• Kongehalsvejen: Introduktion til to nye
seværdigheder i samarbejde med Sagnlandet.
FRILUFTSRÅDETS STRATEGI
Friluftsrådet har nedsat en række udvalg
til udvikling af strategier. Nationalparken
deltager i arbejdet med udvikling af Friluftsrådets strategi for Natur samt Friluftsrådets strategi for Børn og Unge.
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LOKALSAMFUND,
ERHVERV OG TURISME
Nationalparken arbejder for at
fastholde og styrke den lokale opbakning og det lokale engagement.
Derfor er det også besluttet at
fortsætte udgivelsen af det husstandsomdelte nationalparkmagasin
”Min nationalpark” i de kommende
år. Nationalparken samarbejder
med Destination Fjordlandet om
at udvikle en bæredygtig turisme
og det er i 2021 lykkedes at skaffe
erhvervs-fremmemidler til fremme
af cykelturisme i Nationalparken
NATIONALPARKMAGASIN
I sommeren 2021 udgav nationalparken
tredje udgave af nationalparkmagasinet
”Min nationalpark” i 65.000 eksemplarer.
Magasinet blev for tredje år i træk husstandsomdelt i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner. Formålet med at udgive et magasin er at udbrede viden om
og interesse for nationalparken i lokalområdet og dermed stolthed og forankring
af nationalparken hos dem, der bor i og
omkring den.
Efter udgivelsen fulgte nationalparken op
med en kendskabsanalyse i samarbejde
med Kantar Gallup. Her blev det undersøgt, hvordan magasinet bliver modtaget
og læst samt hvor mange, der kender til
nationalparken.
MARKEDSFØRING NATIONALT
OG INTERNATIONALT
Nationalparken samarbejder med Destination
Fjordlandet om markedsføring af Nationalparken nationalt og internationalt bl.a. i
Destination Fjordlandets guidebog, som

gælder for de tre kommuner Roskilde,
Lejre og Frederikssund. Guiden bliver
produceret på dansk, engelsk og tysk og
trykkes i et oplag på 75.000 stk. Nationalparken blev i 2021 præsenteret blandt
mange andre kvalitetsbevidste aktører på
et dobbeltopslag under emnet ’outdoor’.
Et andet tiltag var influencersamarbejdet
med Sarah Green (Sarahin-thegreen) i juni.
BÆREDYGTIG TURISME:
PÅ CYKEL I NATIONALPARKEN
Destination Fjordlandet søgte og fik i 2021
bevilget i alt 1,9 mio. kr. af Erhvervsfremmebestyrelsen til – i samarbejde med Nationalparken og Ålborg Universitet – at
gennemføre et projekt om fremme af cykelturisme i Nationalparken. Der er i 2021
startet en kortlægning af strategiske centre for cykelturismen samt en baselinemåling af cykelturismen før projektets
initiativer påbegyndes. Nationalparkens
andel af bevillingen udgør 0,6 mio. kr. svarende til 50% af de udgifter, Nationalparken
forventer at anvende i projektet over de
næste 3 år.
TURSEJLADS TIL ESKILSØ
Nationalparkens nyindkøbte museumsjolle
Skarven blev endelig godkendt til tursejlads
med passagerer lige inden sommerferien.
Der blev afholdes i alt 22 tursejladser med
temaer om fugle på fjorden og Eskilsø.
Skarven har også fået tilknyttet et jollelaug,
som vil stå for den almindelige vedligeholdelse af båden og sejle forskellige temature med laugets medlemmer.
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NATIONALPARKENS
ØKONOMI
Nationalpark Skjoldungernes Land havde
i 2021 en finanslovsbevilling på 9,4 mio.
kr. Hertil kommer bevillinger fra fonde og
andre tilskudsgivere samt indtægter fra
rekvirerede ydelser, der til sammen har
været kilde for eksterne indtægter på
3,6 mio. kr. i 2021. Ministerier og styrelser
er pålagt en skat på brugen af eksterne
konsulenter (i et forsøg på at begrænse
brugen af eksterne konsulenter) og Nationalparkens andel af denne skat er sat
til 100.000 kr. i 2021. Det samlede rådighedsbeløb har således udgjort 12,9 mio. kr.
i 2020.
REGNSKAB FOR 2021
UDGIFTER

KR.

Løn

5.742.170

Øvrige driftsudgifter

7.099.277

Bruttoudgifter i alt

12.741.447

EKSTERNE INDTÆGTER
Træk på Nationalparkens
fondsbevillinger

3.445.433

Salg og konsulentydelser

164.639

Eksterne indtægter i alt

3.610.072

Nettoudgifter
(forbrug af Finanslovsbevilling)

9.231.375

Finanslovsbevilling
”Konsulentskat”
Årets driftsresultat

9.400.000
-100.000
168.625

Med årets driftsresultat udgør Nationalparkens akkumulerede opsparing primo
2022 2.179.091 kr.

I forarbejderne til nationalparkloven blev
det understreget, at det vigtigste formål
med nationalparker i Danmark er at bevare,
styrke og udvikle naturen. I Nationalparkplanen for 2017-2023 har bestyrelsen
derfor besluttet, at anvendelsen af Nationalparkens finanslovsbevillinger – efter
fradrag af basisudgifter til ledelse, administration, husleje og kontorhold, hvortil der
er reserveret 2,5 mio. kr. – søges prioriteret
på indsatsområderne efter følgende fordelingsnøgle: Natur og landskab (40%),
Kulturhistorie og kultur (15%), Friluftsliv
(15%), Formidling, undervisning og forskning (15%) og Turisme, erhverv og lokalsamfund (15%). Fordelingen kan variere fra
år til år og vil også være påvirket af om
det lykkes at rejse eksterne midler til de
planlagte indsatser.
I 2021 var finanslovsbevillingen på 9,4 mio. kr.
– hvoraf de 2,5 mio. kr. var forhåndsreserveret til Nationalparkens basisudgifter.
Den realiserede %-fordeling af de resterende finanslovsmidler (6,9 mio. kr.) på
indsatsområder fremgår af tabellen på
næste side.
På naturområdet var der i starten af 2021
reserveret finanslovsmidler svarende til
42%, herunder til delfinansiering af et
planlagt naturgenopretningsprojekt (genåbning af et rørlagt vandløb), som det
imidlertid er valgt at indarbejde i og koordinere med en større sammenhængende
naturgenopretningsindsats i de kommende
år. Nationalparken forbereder flere større
indsatser på naturområdet i de kommende
år – herunder ikke mindst de kommende
retableringer af stenrev i fjorden – hvilket
forventes at betyde, at naturindsatsen set
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FORBRUG AF FINANSLOVSBEVILLING PÅ INDSATSOMRÅDER
Natur og Landskab
Kulturhistorie og kultur
Friluftsliv
Formidling, undervisning og forskning
Lokalsamfund, erhverv og turisme

KR.

REALISERET
%-FORDELING I 2020

1.588.176

23%

1.006.850

15%

1.113.342

16%

2.615.841

38%

1.028.740

15%

Merforbrug på indsatsområder i f.t. NP-plan

452.678

Mindreforbrug på ledelse og administration i f.t. NP-plan

788.454

over hele planperioden vil få den prioritet,
der er lagt op til i Nationalparkplanen.
Nationalparken søger løbende eksterne
fonde om tilskud til gennemførelse af
konkrete projekter lige som Nationalparken
indgår samarbejdsaftaler med f.eks. kommuner om gennemførelse af projekter. I
2021 modtog Nationalparken nye bevillingstilsagn via fonde på i alt 5,9 mio. kr.:
• Fra 15. junifonden: 800.000 kr. til forberedelse af en større naturgenopretningsindsats
• Fra Villumfonden: 1.655.000 kr. til etablering af blå klasseværelser ved Slusehuset
ved Kattinge Værk
• Fra Nordeafonden: 4.175.000 kr. til projektet ’Skoven i Skolen 3.0’
• Fra Miljøstyrelsen: 266.500 kr. til strandoprydning i 2022 omkring Roskilde Fjord
baseret på frivillige

• Fra Erhvervsfremmebestyrelsen /Destination Fjordlandet: 536.000 kr. til udvikling af bæredygtig cykelturisme i nationalparken – et projekt, der gennemføres i et
tæt samarbejde med Destination Fjordlandet, der er har modtaget en samlet bevilling til projektet på 1,9 mio. kr.
Hertil kommer, at Nationalparken har indgået en samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune om en (foreløbig) 3-årig
indsats med at styrke natur og naturfag
i kommunens daginstitutioner og skoler.
Den økonomiske ramme i denne samarbejdsaftale er på 1.540.550 kr.
Sammen med endnu ikke forbrugte bevillingstilsagn fra tidligere år betyder det,
at Nationalparken primo 2022 – foruden
finanslovsbevillingen på 9,5 mio. kr. og opsparingen fra tidligere år (2.179.091 kr.) –
råder over 13 mio. kr. til projektaktiviteter,
jfr. bevillingsoversigten nedenfor.

• Fra Istidsrutesamarbejdet: 165.000 kr.
til etablering af en forplads ved Valborup
Lade i Bidstrup-skovene, der planlægges indrettet til formidlingscenter samt 35.000 til
etablering af et spang ved Bøllesø
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Fjordland
Bæredygtigt friluftsliv på og omkring
Roskilde Fjord

Kunstprogram for Nationalparken (samlet)
Gennem udvikling og udførelse af kunstprojekter i nationalparken vil projektet være
med til at formidle naturen, forbedre mulighederne for friluftsliv og få nye brugergrupper
ud i naturen.

BEVILLINGSGIVER
Friluftsrådet

BEVILGET

315.000

Roskilde Kommune

55.239

Martha og Poul
Kerrn-Jespersens
fond
15. juni fonden

REST

1.479.000

Nordisk Ministerråd

Det Obelske
Familiefond

FORBRUG AF
BEVILLING
ULTIMO 2021

1.708.691

140.548

1.445.123

1.234.877

1.500.000

50.000

100.000

Grosserer LF
Foghts fond

40.000

Statens Kunstfond

150.000

Istidsrutesamarbejdet

200.000

Friluftsrådet

500.000

Lejre Billedkunstråd

140.000

Bliv Skjoldunge
Udvikling af en reproducerbar model for at
udruste et lokalområdes børn til gode liv
forankret i egnens natur, kultur og historie

Friluftsrådet

1.000.000

698.993

301.007

Istidsruten – revkireret opgave undervisningsmateriale

Istidsrutesamarbejdet

200.000

200.000

0

Istidsruten – Landmarks

Istidsrutesamarbejdet

833.000

744.278

88.722

Kongeriget Danmarks Begyndelse

Lejre Kommune

525.000

525.000

0
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BEVILLINGSGIVER

BEVILGET

FORBRUG AF
BEVILLING
ULTIMO 2021

REST

Strandoprydning
Udvidet strandoprydningsprogram i 2021 i
samarbejde med Lejre og Roskilde Kommuner
samt Roskilde Oplevelseshavn

Miljøstyrelsen

289.000

289.000

0

Udvidet strandoprydningsprogram i 2022 i
samarbejde med Lejre og Roskilde Kommuner
samt Roskilde Oplevelseshavn

Miljøstyrelsen

266.500

0

266.500

Inden for 10 minutter
Produktion af naturfilm målrettet unge til
visning i busser og på app

Friluftsrådet

200.000

41.245

158.755

130.000

0

130.00

Natur på Ledreborg Gods
Grundlag for mere natur på Ledreborg Gods

15. juni fonden

800.000

635,985

164.015

Skoven i Skolen 3.0:
Fler' Naturbørn – Mer' Natur
Overtagelse af driftsansvar og opdatering af
sitet "Skoven i Skolen", udvikling af undervisningsmateriale og aktivering af børn og
unge for skabelse af mere biodiversitet

15. juni Fonden

1.500.000

Friluftsrådet

1.500.000

388.506

6.786.494

Nordeafonden

4.175.000

536.000

11.172

524.828

1.585.000

0

1.585.000

1.655.000

0

1.655.000

19.723.739

6.687.993

13.035.746

15. juni fonden

Cykelturisme i Fjordlandet
Samarbejde med Destination Fjordlandet og
Ålborg Universitet om at udvikle cykelturisme
i Nationalparken. Samlet bevilling: 1.9 mio kr.,
heraf 536.000 til NPS

Erhvervsfremmebestyrelsen

Naturfagsindsats i Frederikssund Kommune
Samarbejde med naturfagskonsulenter i
kommunen om tilbud til daginstitutioner og
skoler med fokus på aktiviteter i naturen.
Planen forventes politisk godkendt i august

Frederikssund
Kommune

Blåt klasseværelse ved Slusehuset
Etablering af et blåt klasseværelse ved
Slusehuset, Kattinge Værk

Villumfonden

Total

35
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