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INDLEDNING
Ifølge Nationalparkloven skal Nationalparkfonden udarbejde en 6-årig plan for etablering og udvikling af nationalparken som
helhed og i de enkelte dele af parken. Den
første plan for Nationalpark Skjoldungernes
Land blev vedtaget i 2017 og udløber i
2023,hvor den skal afløses af en revideret
6-årig plan. Som grundlag for revisionen
udarbejder og offentliggør fonden en redegørelse for udviklingen i nationalparken,
herunder en evaluering af de opnåede
resultater i den forløbne planperiode (Nationalparkloven, §25 stk. 2).
Nærværende redegørelse udgør Nationalparkfondens redegørelse og evaluering af
den første planperiode.

REDEGØRELSE OG
EVALUERING: METODE
Nationalparkplanen er bygget op om 5
temaer:
1.
2.
3.
4.
5.

Natur og Landskab
Kulturhistorie og kultur
Friluftsliv
Formidling, undervisning og forskning
Lokalsamfund, erhverv og turisme

I nationalparkplanen er der for hvert tema
formuleret et idegrundlag for planperioden
samt en række indsatsområder, som rummer de konkrete indsatser. I alt rummer
planen de nævnte fem indsatstemaer
med i alt 23 indsatsområder og i alt 71
indsatser, jfr. bilag 1.

Evalueringen er sket ved at give en først
og fremmest kvalitativ vurdering af målopfyldelsen for de 23 indsatsområder.
Vurderingen er foretaget af Nationalparkens bestyrelse og råd efter et oplæg
fra Nationalparksekretariatet, og sker på
grundlag af konkrete opgørelser over de
indsatser, der er gennemført i løbet af
planperioden sammenholdt med de planlagte 71 indsatser.
Det skal bemærkes, at der alene er tale
om en vurdering af målopfyldelsen i forhold til planen – og ikke i forhold til Nationalparklovens formål. Det antages naturligvis, at Nationalparkens gennemførte
aktiviteter bidrager positivt til opfyldelse
af lovens formål, men andre udefra kommende aktiviteter og udviklinger i Nationalparken, som fonden ikke har kontrol over,
spiller jo også ind i udviklingen af Nationalparken. En samlet evaluering af, om
Nationalparken i den første planperiode
har opfyldt lovens formål ville fordre et
større analysearbejde, og ville være bedst
tjent med en vurdering fra et eksternt panel
af eksperter på de respektive interesseområder.
Selv med denne indsnævring af evalueringen
er der alligevel udfordringer forbundet
med at måle på, hvor langt Nationalparkfonden er nået: Mens en række af målene
i Nationalparkplanen er udtrykt i ret konkrete
tiltag, hvor man kan svare ’ja’ eller ’nej’ til,
om de er gennemført, er andre indsatser
mere skalerbare (f.eks. udvikling af arrangementer og formidlingstiltag). Der kan
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også være planlagte konkrete indsatser,
der enten ikke lader sig realisere, eller
som det ikke giver mening at realisere i
den form, man forestillede sig ved planens
tilblivelse – og til gengæld er der en lang
række tiltag, som ikke var planlagt, men
som nu er gennemført.
Hertil kommer, at de enkelte konkrete
indsatser spiller ind med forskellig vægt
i indsatsområderne. Denne vægtning vil i
sagens natur være subjektiv.
Som støtte for evalueringen afholdt Bestyrelse, Råd og Sekretariat en workshop
den 20. maj 2022, hvor samtlige deltagere
blev bedt om at angive en ’rating’ af
opnåelsen af hver enkelt af de planlagte
indsatser ved at angive en værdi mellem
0 og 5. Resultaterne af denne øvelse er
sammenfattet i bilag på side 52.
Det bemærkes, at spredningen i værdiangivelsen er særdeles stor på mange af
indsatserne. Det afspejler sandsynligvis en
stor variation af kendskab til opfølgningen
på indsatserne, men formentlig også at
bedømmerne er subjektive. Flere deltagere
har endvidere efterfølgende gjort opmærksom på, at de har angivet et ’0’ ud for
indsatser, som de ikke har/havde kendskab
til. Sekretariatet har derfor udarbejdet 2
sammentællinger af resultaterne: Én, hvor
alle angivelser er talt med i gennemsnittet,
og én, hvor alle 0-angivelser er frasorteret
inden beregningen af gennemsnittet.
Ved fortolkningen af resultaterne skal det
også tages i betragtning, at deltagerne
blev bedt om vurdere de realiserede indsatser overfor ret specifikt formulerede
planlagte indsatser – og ikke HENSIGTEN
med indsatsen. Det betyder, at planlagte
indsatser, som vi senere har vurderet ikke
relevante eller som kunne løses anderledes,
har fået en lav bedømmelse. Et eksempel
herpå er den planlagte udarbejdelse af et
kulturhistorisk atlas, som alle – på nær 3 –
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har angivet til ’0’. Der er ikke udarbejdet
et særskilt kulturhistorisk atlas, men til
gengæld er hensigten opfyldt, da Kultur
og kulturhistoriske steder er inkluderet i
Nationalparkens app.
Endelig forholdt deltagerne sig alene til
de planlagte konkretiserede indsatser –
ikke indsatser, der ikke var planlagt.
Med disse forbehold kan man opsummere
gennemnittet af bedømmelserne for de 71
indsatser på de 5 temaer som vist i tabellen
nedenfor.
TEMA

RATING INKL.
0-VÆRDIER

RATING EX.
0-VÆRDIER

Natur og landskab

3,06

3,58

Kulturhistorie og
kultur

2,27

2,86

Friluftsliv

4,23

4,23

Formidling,
undervisning,
forskning

3,70

3,84

Lokalsamfund,
erhverv, turisme

2,69

3,02

Det er især for temaerne ’Natur og landskab’, ’Kultur og kulturhistorie’ samt
’Lokalsamfund, erhverv og turisme’ at
en udelukkelse af 0-angivelser løfter den
gennemsnitlige rating.
Sammenfattende må man konkludere, at
temaerne Friluftsliv samt Formidling, undervisning og forskning scorer højt, Natur
og landskab scorer pænt mens Kultur og
kulturhistorie samt Lokalsamfund, erhverv
og turisme scorer gennemsnitligt.
Nationalparkens blotte tilstedeværelse og
udviklingsarbejde har sandsynligvis en form
for katalysatoreffekt, som afspejler sig i
projekter, som andre organisationer initierer,
men som får betydning for udvikling af

nationalparken og opfyldelse af nationalparkens formål. Eksempler er, at Den Danske
Naturfond har opkøbt Lerbjergskoven og nu
omlægger den til urørt skov samt at Naturstyrelsen etablerer urørt skov i Bidstrup
Skovene og Boserup Skov – og nu Naturnationalpark i dele af Bidstrup Skovene.
I første planperiode har nationalparken
brugt mange kræfter på udvikling af et
fundament for nationalparkens arbejde.
Det handler både om indsigt og kontakter, tillid og gode samarbejder, men også
om en lang række tilbud og faciliteter i
nationalparken (f.eks. shelters, bænke,
kanoer, nationalpark-porte og grejbanker)
samt basiselementer inden for kommunikations- og formidlingsområdet (f.eks.
hjemmeside, kommunikationskanaler,
skiltning, apps, trykte foldere med mere). I
anden planperiode skal denne basis-platform for nationalparken vedligeholdes,
anvendes aktivt og udvikles.

VURDERING AF DEN
SAMLEDE INDSATS
ER PLANENS RETNINGSLINJER FULGT?
Nationalparkplanen udstikker nogle generelle
principper og retningslinjer for udmøntningen af planen i den første planperiode.
I det følgende refereres disse principper
efterfulgt af en vurdering af praksis.
AT SKABE ET FUNDAMENT: I den første
planperiode vil der være fokus på, at
skabe et solidt fundament, som kan
danne grundlag for mange års udvikling af Nationalpark Skjoldungernes
Land. Håbet er, at alle i og omkring
Nationalparken vil deltage aktivt i opbygningen med viden, idéer og gode
kræfter, så nationalparken bliver solidt
forankret i befolkningen.

Der er på mange måder skabt et solidt
fundament for Nationalparkens arbejde:
• Der er udviklet et basalt formidlingsapparat og en grafisk linje
• Der et etableret et formidlerkorps bestående af omkring 100 formidlere, som
Nationalparken samarbejder med om arrangementer og initiativer i Nationalparken
• Partnerskabsprogrammet omfatter 72
aktører i Nationalparken, der tilbyder oplevelsesture, overnatning, restauranter,
museer eller andre ydelser, der understøtter
Nationalparkens virke
• En række frivilliggrupper og frivillige bidrager aktivt til Nationalparkens virke –
ikke mindst i forbindelse med projektet
’Affaldsfri Fjord’ og den årlige le-festival
FRIVILLIGHED OG SAMARBEJDE: De
konkrete indsatser og initiativer, som
præsenteres i planen, vil blive gennemført i dialog og samarbejde med berørte
lodsejere, andre berørte borgere samt
myndigheder. Alle projekter gennemføres i overensstemmelse med nationalparklovens princip om frivillighed.
Nationalparkens konkrete initiativer inden
for alle indsatsområderne sker i en konstruktiv og givende dialog med berørte
lodsejere og myndigheder. Nationalparken
har f.eks. etableret en række indsatser på
naturområdet: Etablering af vandhuller
og græsningsprojekter, der nu i høj grad
bygger på interessetilkendegivelser fra
lodsejere om at lægge jord hertil. Andre
projekter – f.eks. etableringen af det 300
meter lange spang gennem Rørmosen – er
blevet gennemført i et samarbejde mellem
Dansk Vandrelaug, Roskilde Kommune og
Nationalparken.
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Mange projekter gennemføres i øvrigt på
initiativ fra frivillige organisationer – og
med Nationalparken som bidragyder.
Nationalparken har etableret et samarbejde
med Nationalpark-kommunerne – f.eks.
Med Lejre Kommune, der årligt afsætter
500.000 kr. til Nationalpark-initiativer
(’Nationalpark-puljen’). Nationalparksekretariatet mødes hver 2. måned med kommunens forvaltningschefer til gensidig orientering
og drøftelse om anvendelsen af Nationalparkpuljen. Nationalparken har f.eks. også
indledt et tæt samarbejde med Frederikssund Kommune om en intensiv naturfagsindsats i de kommende år i form af naturformidling og aktiviteter i naturen, der skal
tilbydes daginstitutioner og skoleklasser i
de kommende år. Endelig er der en løbende
dialog og samarbejde med Roskilde Kommune om konkrete projekter og indledt en
dialog om at etablere et tættere samarbejde
om formidlings-, undervisnings- og monitoreringsaktiviteter rettet mod Roskilde Fjord samt
om formidlingen af Roskilde bys kulturarv.
Potentielle konflikter, der måtte opstå mellem
f.eks. private lodsejeres interesser og Nationalpark-initiativer, søges forebygget og løst
gennem det såkaldte konfliktråd. Konfliktrådet har i 2021 fået gennemført et projekt,
der adresserer de problemer, mange besøgende i Nationalparken kan give for private
lodsejere – og forslag til, hvordan man kan
afhjælpe og forebygge disse problemer.
PLANLÆGNING OG KONKRETISERING:
Nationalparkfonden vil planlægge og
prioritere opgaver og aktiviteter ud fra,
hvad der er muligt, hensigtsmæssigt
samt ud fra det finansieringsgrundlag,
som kan tilvejebringes i planperioden.
Nationalparkfonden vil udarbejde årlige
arbejdsplaner med tilhørende budget,
som konkretiserer det kommende års
arbejde med f.eks. konkrete mål og
milepæle for indsatserne.
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Det er i planperioden lykkedes at rejse eksterne fondsmidler på mere end 20 mio. kr.
til gennemførelse og medfinansiering af
aktiviteter – især inden for området undervisning og formidling.
Nationalparken udarbejder årlige arbejdsplaner og tilhørende budgetter, der godkendes af bestyrelsen. Der følges op på
Nationalparkplanens gennemførelse i det
såkaldte ’Trafiklys’ – et digitalt værktøj,
hvor konkrete initiativer sættes i relation
til Nationalparkplanens konkrete indsatsformuleringer.
SYNLIGHED FØRST: Med henblik på
at få sat nationalparken på landkortet vil
nationalparkfonden i de første år særligt prioritere projekter, som skaber
synlighed. Let gennemførlige projekter
med stor synlighed og bevidsthedsskabende effekt prioriteres således
højt i de første år.
Nationalparksekretariatet har i de første
år arbejdet intenst med at fremme Nationalparkens synlighed – både via hjemmeside, app, presse og sociale medier – men
også gennem en særdeles omfattende
indsats på formidlings- og undervisningsområdet, der (også) skal højne bevidstheden i lokalbefolkningen og blandt børn og
unge om de natur- og kulturværdier, Nationalparken rummer. Denne indsats afspejler
sig naturligt også i økonomien, hvor formidlings- og undervisningsområdet har
fyldt godt i de første år, jfr. modsatte side.

PRIORITERING AF INDSATSER OG
PROJEKTER: Ressourcer og tidsplan
for de enkelte indsatser i nationalparkplanen vil blive prioriteret fornuftigt,
så den bedst mulige sammenhæng
mellem ressourcer og effekter opnås. I
forarbejderne til nationalparkloven
understreges, at det vigtigste formål
med nationalparker i Danmark er at
bevare, styrke og udvikle naturen. For
at sikre dette har bestyrelsen besluttet,
at nationalparkfondens årlige finanslovsbevilling søges prioriteret mellem
Nationalparkplanens fem temaer ud
fra nedenstående nøgle:
TEMA

PLAN
REALISERET
2017-2023
2017-2021

Natur og landskab

40%

26%

Kulturhistorie og
kultur

15%

8%

Friluftsliv

15%

10%

Formidling,
undervisning,
forskning

15%

37%

Lokalsamfund,
erhverv, turisme

15%

16%

Det forventes, at temaet ’Natur og landskab’ økonomisk vil komme til at trække en
højere andel af finanslovsbevillingerne i
de kommende år med iværksættelsen af
initiativer til sammenhængende og vildere
natur. At området ikke har trukket 40% i de
første 4 år at en indsats for at skabe mere
biodiversitet og mere sammenhængende
natur kræver langt flere forberedelser i
form af dialog med lodsejere i Nationalpark
Skjoldungernes Land end i f.eks. Nationalpark Thy, da en meget stor andel af Nationalparkens landareal er i privat eje. I de følgende
afsnit er Nationalparkens indsatser inden
for de respektive temaer gennemgået.
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NATIONALPARKEN HAR STØTTET NATURSTYRELSENS ARBEJDE MED AT SKABE
BEDRE FORHOLD FOR DEN SJÆLDNE HASSELMUS I BIDSTRUP-SKOVENE.
FOTO: ISTOCKPHOTO
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NATUR
OG LANDSKAB
NATIONALPARKFONDEN VIL I FØRSTE PLANPERIODE:
• have fokus på at bevare, styrke og udvikle naturområder med et højt naturindhold samt påbegynde arbejdet med at skabe en grøn sammenhængende struktur
for hele Nationalparken med udgangspunkt i bl.a. kommunernes og Biomedias
identifikation af kerneområder og korridorer for plante- og dyreliv
• prioritere naturtyper og arter, som Nationalparken har en særlig betydning for
• spille en aktiv rolle som facilitator, der bringer relevante parter sammen for udvalgte lokaliteter for i fællesskab at finde løsninger på, hvordan der kan gennemføres en hensigtsmæssig indsats for natur og/eller landskab
• indgå i et tæt samarbejde med de tre kommuner og Naturstyrelsen med henblik
på fælles koordinering af de forskellige parters indsatser for natur og landskab,
der bidrager til at opfylde Nationalparkens målsætninger
• følge og supplere myndighedernes realisering af Natura 2000-planer, vandområdeplan, kommuneplaner, plejeplaner som følge af fredninger, driftsplaner for
offentlige skov- og naturarealer samt landskabskarakteranalyser. Sådanne supplementer skal ligge ud over myndighedernes forpligtelser
• udvikle og formidle ny viden om naturen, landskabet og deres forvaltning

FONDEN HAR FØLGENDE INDSATSOMRÅDER I FØRSTE PLANPERIODE:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Mere viden om naturværdierne
Bevare og fremme naturværdierne i skov
Fremme naturpleje af lysåbne naturtyper
Bedre naturforhold i Roskilde Fjord
Særlig indsats for sårbare og truede arter
Bedre, større og mere sammenhængende naturområder
Synliggøre særlige landskabelige og geologiske værdier
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1.1 MERE VIDEN OM
NATURVÆRDIERNE
1.1.1 SUPPLERENDE REGISTRERINGER
OG NATUROVERVÅGNING
Nationalparken og de tre kommuner omkring fjorden har et veletableret samarbejde
om at gennemføre en årlig tælling af
ynglefuglene på øer og holme i Roskilde
Fjord. Hermed videreføres en lang tradition
for at tælle ynglefuglene ved fjorden, som
er gennemført hvert år siden 1978. Fuglene
tælles af biolog Erik Mandrup Jacobsen
m.fl. fra WSP med praktisk bistand fra
Nationalparkens sekretariat.
På Ledreborg Gods (1389 hektar) er der
gennemført en større kortlægning af de
eksisterende og potentielle naturværdier.
Denne kortlægning er gennemført på
både et overordnet niveau og et mere
detaljeret niveau med fokus på ni artsgrupper: 1) karplanter, 2) mosser, 3) laver,
4) svampe, 5) pattedyr, 6) fugle, 7) fisk,
8) krybdyr og padder samt 9) insekter og
smådyr. Kortlægningen er gennemført af
nogle af landets førende eksperter, hvor
flere tilmed har et indgående kendskab til
lokalområdet.
Biolog Rikke Milbak, Biologisk Rådgivning,
har foretaget effektvurdering af udvalgte
naturprojekter i 2019.
1.1.2 FORSØG MED NATURPLEJE
Egentlige forsøg med naturpleje har kun
været iværksat i meget begrænset omfang.
MÅLOPFYLDELSE Nationalparken
har igangsat indsatser med registrering
og overvågning af fugle på fjorden samt
en omfattende kortlægning af naturværdierne på Ledreborg Gods. Der er – og vil
fortsat være – behov for yderligere registreringer og overvågning. Derimod har
der kun i meget begrænset omfang været
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igangsat forsøg med naturpleje. Ratingøvelsen resulterede i en middel rating:
3,29, men med en stor spredning.

1.2 BEVARE OG FREMME
NATURVÆRDIERNE I SKOV
1.2.1 INFORMERE OM TILSKUD TIL SKOVE
Der har i fællesskab med de øvrige nationalparker været gennemført et stort udredningsarbejde med hjælp fra Kammeradvokaten om mulighederne for at yde
tilskud inden for rammerne af den danske
lovgivning og – særlig – de EU-retlige bestemmelser om nationale tilskud. Desværre
med foreløbig ret begrænset resultat.
Den planlagte informationskampagne er
derfor ikke gennemført.
1.2.2 BESKYTTE SKOVENES NATURPERLER
Indledningsvist bemærkes, at Miljøministeriet først nu gennemfører en kortlægning af naturmæssigt værdifuld skov i
de private skove, hvorfor Nationalparken
ikke har kunnet følge op på denne kortlægning i første planperiode. Derimod har
Nationalparken kortlagt naturværdierne i
et større privat skovområde og undersøger
mulighederne for at udlægge dette til
urørt skov, jfr. pkt. 1.2.4. Hertil kommer, at
Lerbjergskoven er opkøbt af Den Danske
Naturfond med henblik på at bevare naturværdierne. M.h.t. de offentlige skove er
Bidstrupskovene og Boserup Skov udpeget til urørt skov af Naturstyrelsen, og
Miljøministeren har besluttet, at ca. 500
hektar af Bidstrupskovene skal være naturnationalpark, jfr. pkt. 1.2.4.
1.2.3 BEVARE GAMLE TRÆER
Der er ikke i den første planperiode taget
særskilte initiativer til bevarelse af specifikke træer (’livstræer’) i de private skove.
Derimod betyder udpegningen af Lerbjergskoven, Bidstrupskovene og Boserup
Skov til urørt skov samt etableringen af

Naturnationalpark i Bidstrupskovene, at
gamle træer bevares til glæde for biodiversiteten.
1.2.4 ETABLERE STØRRE
GRÆSNINGSSKOV
Nationalparken undersøger aktuelt muligheden for at udlægge et større skovområde til urørt græsnings-skov. Som
supplement til Nationalparkens indsats
har Naturstyrelsen udlagt Boserup Skov
(217 hektar) og Bidstrup Skovene (965
hektar) til urørt skov. Miljøministeren har
i februar 2022 besluttet, at ca. 500 ha af
Bidstrupskovene får status som såkaldt
naturnationalpark, hvilket bl.a. vil indebære, at denne del af Bidstrupskovene vil
blive afgræsset. Den tilgrænsende Lerbjergskov, som tidligere var ejet af Ledreborg Gods, er endvidere erhvervet af Den
Danske Naturfond – også med tanke på
bevaring og fremme af naturværdierne.
Endelig har ejeren af Bognæs, Michael
Halbye, indhegnet Vesterskov og Storskoven
og iværksat ekstensiv helårsgræsning
med kreaturer. Denne indhegning er foretaget med støtte fra Miljøstyrelsen.
MÅLOPFYLDELSE Rating-øvelsen
resulterede i en pæn rating: 3,63. Med
tanke på at en meget stor del af Nationalparkens indsats på området har gået
med at forberede et storstilet naturgenopretningsprojekt og at der i tillæg hertil
er taget initiativer fra anden side til at
fremme naturværdierne, er det rimeligt at
konkludere, at målopfyldelsen er høj.

1.3 FREMME NATURPLEJE AF
LYSÅBNE NATURTYPER
1.3.1 INFORMERE OM TILSKUD TIL
NATURPLEJE
Der har i fællesskab med de øvrige nationalparker været gennemført et stort udredningsarbejde med hjælp fra Kammer-

advokaten om mulighederne for at yde
tilskud inden for rammerne af den danske
lovgivning og – særlig – de EU-retlige bestemmelser om nationale tilskud. Desværre
med foreløbig ret begrænset resultat.
Den planlagte informationskampagne er
derfor ikke gennemført.
1.3.2 FREMME PLEJE AF VÆRDIFULDE
NATUROMRÅDER
Der er gennemført ca. 15 naturpleje-projekter – primært indhegning af lysåbne
naturarealer med henblik på ekstensiv
afgræsning med kreaturer og/eller heste.
Hovedparten er finansieret af midler fra
Nationalparken, mens fire projekter er
finansieret med tilskud fra Landbrugsstyrelsen. Størrelsen af de enkelte arealer
varierer fra 3 til 55 hektar og det samlede
areal udgør ca. 150 hektar.
MÅLOPFYLDELSE Under indsatområdet var der planlagt 2 indsatser: (a)
Informere om tilskud til naturpleje og (b)
Fremme pleje af værdifulde naturområder.
Den første indsats scorer meget lavt i
rating-øvelsen mens den anden scorer
højt. Det betyder imidlertid ikke, at der
ikke er blevet gjort en indsats på tilskudsområdet. Der har i fællesskab med de
øvrige nationalparker været gennemført
et stort udredningsarbejde med hjælp
fra Kammeradvokaten om mulighederne
for at yde tilskud inden for rammerne af
den danske lovgivning og – særlig – de
EU-retlige bestemmelser om nationale
tilskud. Desværre med foreløbig ret begrænset resultat. På denne baggrund
vurderes målopfyldelsen at være høj.

1.4 BEDRE NATURFORHOLD I
ROSKILDE FJORD
1.4.1 GENOPRETTE STENREV
Der etableres 3 stenrev i Roskilde Fjord i
2022-2023. Det drejer sig om et formid-
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BEVARET MOSE I LERBJERGSKOVEN.
FOTO: FREDERIK MØLLER

KVÆG PÅ ESKILDSØ.
FOTO: MARIANNE NYSTED
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lingsrev ved Veddelev, genopretning af et
stenrev ved Nørrerev samt et stenrev ved
Ægholm. Revene etableres efter tekniske
forundersøgelser, og Aarhus Universitet
m.fl. har udarbejdet forslag til præcis
lokalisering og design af de nye stenrev.
Kystdirektoratet har meddelt de fornødne
tilladelser efter kystbeskyttelsesloven,
mens Vikingeskibsmuseet har gennemført
arkæologiske forundersøgelser uden at
finde bevaringsværdige fortidsminder.
1.4.2 PROJEKT PLASTFRI
ROSKILDE FJORD
Nationalparken er tovholder på to årlige
strandrensnings-arrangementer langs
Roskilde Fjord, hvor flere hundrede frivillige hjælper med at indsamle affald. Nationalparken har videreført dette initiativ,
som blev iværksat af miljøorganisationen
Plastic Change som del af projektet Plastfri Roskilde Fjord. Nationalparken har
med tilskud fra Miljøstyrelsens strandoprydningspulje udvidet denne aktivitet i
betydeligt omfang i de 2 sidste år – både i
forhold til de kyststrækninger, der dækkes,
men også i forhold til indsamlingsmetoder.
Ved den netop gennemførte strandoprydning blev der således – ud over strandoprydning til fods – gennemført oprydning
fra kanoer og ved dykning.
MÅLOPFYLDELSE Indsatsområdet
opnår den højeste score i rating-øvelsen
(4,69) – og da de realiserede projekter på
mange måder overstiger den planlagte
indsats, er det rimeligt at konkludere, at
målene er nået.

1.5 SÆRLIG INDSATS FOR
SÅRBARE OG TRUEDE ARTER
1.5.1 INFORMERE OM ADGANGSREGLERNE PÅ FJORDEN
Nationalparken har i samarbejde med
Naturstyrelsen og de tre kommuner gen-

nemført en større informationskampagne
om adgangsreglerne på fjorden. Det har
bl.a. omfattet opsætning af info-skilte i
havne, opsætning af skilte på øer og holme
med oplysninger om adgangsforbuddet
i fuglenes yngletid samt udarbejdelse af
tur-folder om både adgangsreglerne og
mulighederne for friluftsliv på fjorden.
1.5.2 UNDERSØGE TILBAGEGANGEN
FOR YNGLEFUGLENE VED FJORDEN
De årlige tællinger af ynglefugle ved Roskilde Fjord har været grundlaget for en
større nationalpark-finansieret undersøgelse af, hvorfor antallet af ynglefugle ved
fjorden har været i kraftig tilbagegang
siden 1980’erne for en række arter. Seniorforsker Thomas Bregnballe fra Institut for
Bioscience, Aarhus Universitet, har været
hovedansvarlig for denne undersøgelse.
Der gennemføres hvert år en bekæmpelse
af rotter på øer og holme i fjorden samt
regulering af ræv på Eskilsø for at forbedre
forholdene for ynglefuglene. Det sker i et
tæt samarbejde mellem Jagtforeningen
Jyllinge Holme, Naturstyrelsen, de tre
kommuner og Nationalparken.
1.5.3 FORVALTNINGSPLANER FOR
UDVALGTE ARTER
Nationalparken har fået udarbejdet forvaltningsplaner for flere sårbare artsgrupper.
Det drejer sig om forvaltningsplaner for
dagsommerfugle (især engperlemorssommerfugl) udarbejdet af EntoConsult
v/Per Stadel Nielsen samt forvaltningsplaner for 20 sjældne plantearter i Nationalparken udarbejdet af Aglaja v/Eigil
Pløger. Der er og vil blive gennemført
flere indsatser som opfølgning på disse
planer. Desuden er en forvaltningsplan for
flagermus under udarbejdelse af zoolog
Hans J. Baagøe. Endelig har Nationalparken
støttet Naturstyrelsens arbejde med at
skabe bedre forhold for hasselmusen i
Bidstrup Skovene.
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MÅLOPFYLDELSE Også dette indsatsområde opnår en høj værdi i ratingøvelsen (4,44). Målopfyldelsen vurderes
derfor at være høj.

1.6 BEDRE, STØRRE OG MERE
SAMMENHÆNGENDE NATUROMRÅDER
1.6.1 ET-TO STØRRE NATURGENOPRETNINGSPROJEKTER
Nationalparken undersøger aktuelt muligheden for at udlægge et større skovområde til urørt græsningsskov, jfr. pkt.
1.2. Som supplement til Nationalparkens
indsats har Naturstyrelsen udlagt Boserup
Skov (217 hektar) og Bidstrup Skovene
(965 hektar) til urørt skov. Miljøministeren
har i februar 2022 besluttet, at ca. 500 ha
af Bidstrupskovene får status som såkaldt
naturnationalpark. Den tilgrænsende Lerbjergskov, som tidligere var ejet af Ledreborg Gods, er endvidere erhvervet af Den
Danske Naturfond – også med tanke på
bevaring og fremme af naturværdierne
1.6.2 SYV-TI MINDRE NATURGENOPRETNINGSPROJEKTER
Der er etableret i alt 15 nye vandhuller og
yderligere 5 vandhulsprojekter er på vej.
Der er foretaget oprensning af vandhuller
ved Selsø Slot samt Roskilde Golfklub, og
der er sikret en mere stabil vandstand i
Klydesøen på Eskilsø. Der er gennemført
et vandløbsprojekt i Helligrenden bl.a. for
at forbedre forholdene for havørreder, og
der er gennemført tekniske forundersøgelser og indhentet fornødne tilladelser
vedrørende genåbning af et 750 meter
langt rørlagt kildevandløb ved Gl. Lejre.
I Bjergskoven under Ledreborg Gods er
der foretaget rydning af uønsket opvækst
i et værdifuldt fattigkær, og ved Roskilde
Golfbane og Skoemagerkroen er der
etableret flere blomsterenge. Ved Skov
Hastrup er der genskabt et ’overdrevs-
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landskab’ på ca. 15 hektar og sekretariatet
er i dialog med flere lodsejere om at etablere
større, sammenhængende naturområder.
Hertil kommer de tiltag, der er beskrevet
under indsatsområdet Bevare og fremme
naturværdierne i skov og som vil få en
meget stor effekt for at skabe sammenhængende naturområder.
1.6.3 ETABLERE TRÆDESTEN OG
SPREDNINGSKORRIDORER
Indsatsen beskrevet under pkt.1.6.2 – specielt etableringen af vandhuller – tilgodeser
det formål, der er beskrevet i Nationalparkplanen (etablere flere småbiotoper
m.m.).
1.6.4. BEKÆMPE INVASIVE ARTER OG
ANDRE PROBLEMARTER
Indsatsen med bekæmpelse af invasive
arter har været relativ begrænset. Nationalparken har gennemført projekter med
at bekæmpe Rød Hestehov, Gyldenris og
Japansk Pileurt.
MÅLOPFYLDELSE Indsatsen: Bekæmpelse af invasive arter får en lav score
i rating-øvelsen. Det samme gør ’Større
Naturgenopretningsprojekter’, mens ’Mindre
Naturgenopretningsprojekter´ bliver ratet
højt. Den samlede rating for indsatsområdet er 3,69 og svarer vel meget rimeligt
til at konkludere, at målopfyldelsen ligger
lidt over middel.

1.7 SYNLIGGØRE SÆRLIGE
LANDSKABELIGE OG
GEOLOGISKE VÆRDIER
1.7.1 KORTLÆGGE LANDSKABELIGE
VÆRDIER
Nationalparken har med bistand fra geolog Michael Houmark fået udarbejdet et
geologisk landskabskort, der anskueliggør
landskabsdannelsen i nationalparken.

ROTTEBEKÆMPELSE MED HUNDE PÅ FJORDENS ØER.
FOTO: NYNNE SØRGAARD

AFFALDSINDSAMLINGERNE FOREGÅR NU BÅDE PÅ LAND
OG TIL VANDS FRA KAJAK. FOTOS: SOFIE CLAUSON-KAAS
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1.7.3 KABELLÆGGE HØJSPÆNDINGSLEDNINGER
Dette tiltag er ikke blevet gennemført i
planperioden.
MÅLOPFYLDELSE Indsatsområdet får
en lav/middel score i ratingøvelsen (3,04),
hvilket forekommer rimeligt, da indsatserne har været forholdsvis begrænsede
og måske fortjener større opmærksomhed
i den kommende plan. Målopfyldelsen
vurderes at være under middel.

1.7.2 FEM-SYV LANDSKABSPROJEKTER
Nationalparken har gennemført et landskabsprojekt ved Gl. Lejre, hvor flere af
de eksisterende folde er sammenlagt og
overflødige hegn er fjernet. Græsningsarealet er i øvrigt øget med 12 hektar. Ved
Hulemølle er der etableret fåregræsning
for at synliggøre et værdifuldt dødislandskab på 7 hektar. Desuden vil flere af de
gennemførte naturplejeprojekter også
bidrage til at synliggøre særlige landskabelige og geologiske værdier.
Der er igangsat initiativer til at udvikle
området omkring Selsø til ’Fuglenes
Halvø’ med det formål at sikre bedre forhold for fugleliv og bedre adgangsforhold
for naturelskere.

Nationalparkens arbejde 2017-2022
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KUNSTVÆRKET SUVERÆN BESTÅR AF 16 MONTRER OMKRING
TRÆER MED INSKRIPTIONER FRA DANMARKS RIGES GRUNDLOV.
FOTO: FRIDA GREGERSEN
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KULTURHISTORIE
OG KULTUR
NATIONALPARKFONDEN VIL I FØRSTE PLANPERIODE:
• arbejde for, at kulturarven beskyttes og synliggøres, samt at befolkningen får
kendskab til områdets kulturhistorie og derved motiveres til at værne om den.
Nationalparken vil inddrage befolkningen i pleje og formidling af den lokale historie og kulturarv
• arbejde for, at der medtages nutidige perspektiver i formidlingen af kulturarven,
hvorved såvel historien som nutiden ses i større sammenhænge og udsættes for
debat og nytolkninger. Dette kan også ske ved eksperimentel rekonstruktion eller
ved at skabe rum for nutidig kunstnerisk kommentering mv.
• arbejde for, at rollefordeling og samspil mellem nationalparkfonden og de kulturelle og kulturhistoriske aktører, ikke mindst de helt store museer, kommunerne
m.fl., bliver afklaret og samordnet
• arbejde for at videregive lokale traditioner, fortællinger og håndværk (immateriel
kulturarv), hvor dette findes relevant for bevaring eller udvikling af Nationalparkens
værdier

FONDEN HAR FØLGENDE INDSATSOMRÅDER I FØRSTE PLANPERIODE:
2.1 Mere viden om kulturhistorien
2.2 Pleje, renovere og rekonstruere fysisk kulturarv
2.3 Kultur og kunst
2.4 Lokal viden og traditioner
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2.1 MERE VIDEN OM
KULTURHISTORIEN
2.1.1 KULTURHISTORISK ATLAS
Nationalparken har skabt et første overblik
og indsamlet konkrete fakta om kulturhistorien i området gennem samarbejder og
opbygget systematiseret viden. Sammen
med Lejre, Roskilde og Frederikssund
kommuner har Nationalparken indsamlet
data for området via bl.a. Friluftsguiden.
Der er skabt et interaktivt kort og app i
systemet Culture-Run app med over 300
interesse-punkter fuld af information – herunder også kulturarvsminder og historie.
Nationalparken har bidraget til Aarhus
Arkitektskoles screening og kortlægning
af kulturmiljøer i Lejre Kommune.
Nationalparken er i gang med et samarbejde
med ROMU og Lejre Kommune om et udviklings- og formidlingsprojekt ’Danmarks
Begyndelse – en skabelsesberetning
om konger’ indeholdende både fysiske
og digitale indsatser omkring Gl. Lejres
kulturarv. Det har konkret udmøntet sig i
et fondsprospekt med arkitekttegninger,
kunstbidrag, aktiviteter og forskningsmuligheder til videre realisering og viden
samlet i DR’s podcastserie ’Kongerækken’.
Nationalparken har lavet et udstillingssamarbejde med Lejre Museum under
titlen ’Detektorfund’, hvortil der blev lavet
detektorarrangementer for børn og unge
samt indkøbt en ny sikkerhedsmontre til
danefæ.
Nationalparksekretariatet udarbejdede
og indgav sammen med Lejre Kommune
en ansøgning til tentativliste for UNESCO
Verdensarv vedrørende verdenslitteraturens
sammenhæng med området omkring Gl.
Lejre til Kulturministeriet. Ansøgningen
blev afvist, men viden foreligger.
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MÅLOPFYLDELSE Dette indsatsområde, som i nationalparkplanen er omfattet
af en enkelt indsats: Kulturhistorisk Atlas,
fik overvejende 0’er i rating-øvelsen – nok
først og fremmest fordi nationalparksekretariatet ikke har produceret et kulturhistorisk atlas, som det oprindelig var tænkt.
Formålet: formidling af kulturhistorien
er imidlertid opfyldt, ikke mindst med
produktionen af interaktivt kort og app
med over 300 interessepunkter fuld af
information. Ud fra denne betragtning er
målopfyldelsen høj. Samarbejdet med de
kulturhistoriske institutioner (ROMU, Vikingeskibsmuseet m.fl.) trænger imidlertid
til at blive styrket. I den nye kommende
nationalparkplan bør indsatsen på dette
indsatsområde redefineres således, at
Nationalparkens rolle i højere grad bliver
at henvise til de kulturhistoriske institutioners formidling om kulturhistorien frem
for at ’overtage’ formidlingen.

2.2 PLEJE, RENOVERE OG
REKONSTRUERE FYSISK
KULTURARV
2.2.1 STRATEGI OG HANDLEPLAN
FOR FYSISK KULTURARV
Nationalparken har ikke udarbejdet en
strategi og handleplan for den fysiske kulturarv i erkendelse af, at en sådan strategi
rettelig bør udarbejdes af museums- og
kulturinstitutionerne.
2.2.2 GENNEMFØRE PLEJE- ELLER
RENOVERINGSPROJEKTER
Nationalparken har renoveret et gammelt
fiskerleje ved Østskoven i samarbejde
med Frederikssund Kommune og lokale
kræfter, og i samarbejde med Ledreborg
Gods er der ryddet opvækst på Syv Høje
i Oren Skov. To stengærder er blevet synlige igen efter rydning af opvækst på en
strækning på i alt ca. 1500 meter.

Ved Aastrup Kloster er der udarbejdet
et prospekt for at genskabe et dobbelt
voldsted og genetablere en lindealle langs
Åkandevej, der er en af adgangsvejene til
klosteret. Et vigtigt led i dette projekt er
at skabe et værdifuldt ’pitstop’ på Istidsruten, hvor cyklende kan tage et hvil og få
luft til cyklen, og i øvrigt at udvide Skjoldungestien med 10 kilometer fra Hvalsø via
Tadre Mølle og Aastrup Kloster til Skoemagerkroen. Sekretariatet arbejder for at
sikre fondsmidler til at realisere projektet.
Nationalparken har i samarbejde med
Sagnlandet, Lejre Kommune og ROMU bidraget til gennemførelse af Kongehalvejen;
en sti, der går mellem den rekonstruerede
Kongehal i Sagnlandet Lejre og markeringen
af de oprindelige kongehaller i Gl. Lejre.
Ved Gl. Lejre er den for længst forsvundne
skibssætning, Ravnshøj Dyst, nu markeret
i landskabet. Ravnshøj Dyst stammer fra
yngre jernalder eller vikingetid ligesom de
andre skibssætninger, der engang lå som
en flåde af stenskibe på bakkekammen.
I et samarbejde med Ledreborg Gods har
nationalparken udarbejdet et prospekt for
at revitalisere Det historisk-genealogiskperipatetiske Akademi, også kaldet Lærehaven, der blev anlagt i 1757-1762 som et
fædrelandshistorisk parklandskab åbent
for offentligheden. Prospektet indebærer
renovering af kulturarvsmonumenter og
udvikling af stedet i samarbejde med
billedkunstnere, landskabsarkitekter og
konservatorer og gennem deres syn på
historie, natur og fremtid åbne for nye
indhold og oplevelser.
Nationalparken har sammen med Roskilde
Rotary Klub udarbejdet et prospekt: ’Kildernes By – Roskilde’ med det formål at
gøre hver af kilderne til æstetiske, unikke
landemærke og til én samlet attraktion i
Roskilde. Prospektet indebærer en revi-

talisering via tværfaglige samarbejder i
hver eneste af projektets indsatser – for at
bevare kulturarven og gøre historien vedkommende nu og i fremtiden. Roskilde
Rotary Klub forsøger nu at rejse fondsmidler til at realisere projektet.
Nationalparken er i dialog med Selsøfonden
om at rejse fondsmidler til restaureringsarbejder på Selsø Slot. Det drejer sig om
bevarelse og konservering af bro, middelalderbrønden, tapeterne og selve slottet,
hvor vinduerne søges udskiftet.
MÅLOPFYLDELSE Rating-øvelsen udviser en pænt høj score (3,74). På denne
baggrund konkluderes, at der er opnået
en relativ høj målopfyldelse.

2.3 KULTUR OG KUNST
2.3.1 KULTUR- OG KUNSTSTRATEGI
Nationalparken nedsatte i 2017 en rådgivende kunstgruppe og udarbejdede et
Kunstprogram 2018-23 i samarbejde med
kunstrådgivningsbureauet SOMEWHERE,
Lejre Kommune Billedkunstråd, Statens
Kunst-fond og med bidrag fra fire samtidskunstnere. Kunstprogrammet er opbygget af temaerne Benyttelse/Beskyttelse
og Menneske/Natur, en områdestrategi
og et forslag til en handlingsplan med
konkrete kunstprojekter. Kunstprogrammet
lagde retningslinjer for, hvordan det langstrakte arbejde med at få realiseret overraskende, tværfaglige og nytænkende
kunstprojekter i nationalparken kan gribes
an. Formålet var at være nyskabende, skabe
alliancer på tværs, finde nye løsninger på
fremtidens udfordringer og skabe en ’best
practice’ for processer til at få kunst i det
offentlige rum.
I forlængelse af kunstprogrammet er ansøgt om og rejst fondsmidler på i alt 2,7
mio. kr. til at realisere programmet i form
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NATIONALPARKEN MODTOG I 2019 EN DONATION
FRA GRUNDLÆGGEREN AF LEJRE FORSØGSCENTER (SAGNLANDET), HANS-OLE HANSEN,
DETEKTORFUND FRA GL. LEJRE.

TIL GENNEMFØRELSE AF MARKERINGEN AF

FOTO: NYNNE SØRGAARD

RAVNSHØJ DYST. FOTO: MIKKEL EEG

INDVIELSEN AF KUNSTVÆRKET SUVERÆN AF BENANDSEBASTIAN
JUNI 2022 I HERTHADALEN. FOTO: FRIDA GREGERSEN
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af konkrete kunstværker og performances,
som har finansieret gennemførelsen af
følgende kunstværker og performances:
• Skulpturen ’TABBY’ skabt af Søren Aagård. TABBY er udformet som en køkkenø i højpoleret terrazzo lavet af lokalt sand
og med synlige sten, østers og andre
muslingeskaller af samme art som dem,
der engang fandtes i fjorden. Idéen med
værket var at skabe et minde om Roskilde
Fjords fortid og samtidig fungere som en
madevent/performance på Herslev Strand
i forbindelse med ’Fjordens Dag’
• Kunstner Marie Markman har gennemført et forprojekt med henblik på at udvikle et frø, der kan vokse til en mark med
selvlysende blomster. Projektet rejser en
spørgsmål til både etisk og praktisk indblanding i naturen. Marken forventes ikke
realiseret, men projektets grundtanker vil
blive lanceret som et debatindlæg i form
af en podcast. Ud over forskningsprojektet
har Marie Markman udviklet en sommerfugle-frøpose med akvareltegning, blomsterfrø og fremtidssagn. Materialet er klar
til produktion såfremt der opnås midler
hertil
• Scenekunstner og performer Sigrid Moses-Jacobsen udførte i 2020 fire duftspil
på Herregårds-museet Selsø Slot med udgangspunkt i stedets natur og lokal forfatters naturdigt
• Kunstner Hartmut Stockter har skabt
det funktionelle grejskur og udendørs
klasseværelse ’KORMORANEN’ ved Jyllinge Fjordglimt. Skuret er formet som en
skarv med henvisning til byens fiskerhistorie og en (humoristisk) reference til fiskernes had til fuglen. Med kunstnerens
ord: ’Hvor der er fisk, er der også ofte
Skarv – og selv mennesket har naturlige
fjender i naturen’

• Kunstner Hanne Viemose har sammen
med bandet Singvogel skabt lydværket
’Hasselmusens Drømme – En spådom’.
Værket er skabt til at blive oplevet i Bidstrup Skovene som en 4,5 km lang lydvandring, der findes i appen Nationalpark
Skjoldungelandet. Værket er en egnsspecifik skabelses- og undergangsvision, der
sender hilsener til både Vølvens Spådom
og de gamle sagn om Skjoldungerne, den
mytiske kongeslægt, der har givet navn til
nationalparken
• Kunstnerduoen benandsebastian har installeret værket ’Suveræn’ bestående af
montrer omkring 16 af træerne i Herthadalen Ledreborg Gods, hvor de første danske grundlovsmøder blev afholdt i 1854
og hvor tusindvis samledes til politiske taler og debatter i de følgende årtier. Hvert
indrammet træ har en titel skrevet på
dansk, tysk, færøsk og grønlandsk. Montrerne er i deres bundplader indgraveret
med en paragraf fra Grundloven, som er
blevet ændret, så ordet ’Konge’ erstattes
med ordet ’Natur’
• Kunstneren Mikkel Carl har skabt skulpturen ’Fremtiden var her allerede’ – en
meteorsten, der fungerer som et sansepunkt på Skjoldungestien. Idéen er ifølge
kunstneren: ’En meteor er landet i udkanten
af en mark. Hvilket er en umulig situation.
Når Jorden bliver ramt af en meteor, resulterer det i et kæmpemæssigt krater, altså
dybest set et hul i jorden. Måske denne
mystiske sten kan blive oprindelsen til et
nyt sagn’
• Naturmanden Thomas Nexø har på
grundlag af idé af kunstneren Rune Bosse
skabt et ’Jordmuseum’ – et overdækket hul,
der afdækker og visualiserer jordlagene i
2 meters dybde. Jordmuseet er placeret i
Bidstrupskovene langs Istidsruten
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2.3.2 OPRETTE KULTURPULJE
Nationalparken har i forlængelse af ovenstående strategi valgt ikke at oprette en
(søgbar) kulturpulje.
MÅLOPFYLDELSE Indsatsområdet
er i planen beskrevet med 2 indsatser: (a)
Formulere en kultur- og kunst-strategi og
(b) Oprette en kulturpulje. Den første får
– på baggrund af det gennemførte kunstprogram – en meget høj score, mens den
anden får en score nær nul, da Nationalparken har valgt ikke at oprette en sådan
pulje, men i stedet satse på at opnå omfattende fondstilskud til et kunstprogram
med indbudte internationalt anerkendte
kunstnere. Tolker man planformuleringen
meget bogstaveligt skulle man derfor vurdere indsatsområdets gennemførelsesprocent til 50%. Omvendt er – såfremt
man tolker indsatsformuleringen ’Oprette
en kulturpulje’ mere pragmatisk, så nationalparkens succes med at rejse fondsmidler (2,6 mio. kr.) til gennemførelse af
kunstprogrammet er omfattet af denne
indsats – så er gennemførelsesprocenten
nærmest over 100%. Nationalparkens
fremtidige ambitioner på indsatsområdet
bør genovervejes i en ny nationalparkplan.

2.4 LOKAL VIDEN OG
TRADITIONER
2.4.1 STRATEGI OG HANDLEPLAN
FOR IMMATERIEL KULTURARV
Et udviklingssamarbejde med Den Plessenske Selsø Fond er sat i gang. Nationalparken har i 2021 ansat en medarbejder i
sekretariatet, som har til opgave at styrke
samarbejdet med Selsø Slot om at udvikle
stedet som center for såvel kulturelle aktiviteter, tur-destination for skoleklasser og
som udgangspunkt for de naturoplevelser,
som omgivelserne – og ikke mindst det
rige fugleliv – indbyder til.
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2.4.2 MANDS MINDE
I forbindelse med indsatsen ’Mands Minde’
har Nationalparken i samarbejde med
Malling Film og Medier produceret og udgivet tre film af 30 minutters længde. Den
ene om gårdejer Karl Frandsen, den anden
om grundlægger af Sagnlandet Lejre,
Hans-Ole Hansen og den tredje om formidler Philip Bourbon-Parma, der voksede
op på Ledreborg Slot som nevø til lensgreve Knud Holstein-Ledreborg. Der er
produceret og udgivet en podcast i to afsnit om Erik Hansen, ophavsmand til Roskilde Fjord Portalen. Der er endvidere lavet
optagelser til yderligere tre podcasts.
2.4.3 OPRETTE TRADITIONSPULJE
Nationalparken har givet tilskud til udgravning, dokumentation og levendegørelse af den traditionelle musik og dans
fra Roskilde/Lejreegnen. Nationalparken
har endvidere – med støtte fra Kulturministeriet – afholdt koncerter i 2020 og 2021
med musikgruppen Virelai, der spiller middelaldermusik med rekonstruerede instrumenter.
MÅLOPFYLDELSE Nationalparkens
indsats på området bedømmes – med
rette – lavt i rating-øvelsen. gennemførelses-procenten vurderes at være 20%. Målformuleringerne på indsatsområdet bør
redefineres i den nye plan.

HARTMUT STOCKTERS KOMORANAN VED JYLLINGE FJORDGLIMT.
FOTO: MIKKEL EEG

GÅRDEJER KARL FRANDSEN I SIT HJEM.
KARL ER EN LEVENDE FORTÆLLER OG AKTIV
FORMIDLER. FOTO: MARTIN KUNZENDORF

KOGEØEN TABBY SKABT AF SØREN AAGÅRD OG BRUGT TIL
MAD-PERFORMANCE VED FJORDFESTIVALLEN I 2019. FOTO: ANDREAS ELKJÆR
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NATIONALPARKENS NATURVEJLEDER LIV LOUISE HOLM OPSÆTTER
SKILT OM FREDNING I YNGLETIDEN. FOTO: SAM CHRISTENSEN
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FRILUFTSLIV

NATIONALPARKFONDEN VIL I FØRSTE PLANPERIODE:
• styrke mulighederne for friluftsliv for alle befolkningsgrupper
• arbejde for, at friluftslivet i Nationalparken bliver udviklet bæredygtigt, så sårbar
natur og kultur beskyttes og der tages hensyn til lokale beboere og lodsejere
• sikre, at udvikling af friluftslivet sker i dialog med lodsejere, friluftslivets organisationer, kommuner, turismeorganisationer m.fl.
• styrke formidlingen om friluftslivet, så det bliver let for alle at få overblik over
mulighederne og finde viden om den natur og kulturhistorie, man støder på i
landskabet
• arbejde for et mere samordnet system af stier, ruter og friluftsfaciliteter i området.
Nationalparken har følgende overordnede prioritering vedrørende stier: Første
prioritet: Forbedre de eksisterende stier med f.eks. bedre og mere ensartet afmærkning og skiltning samt udbygning med shelters, bænke og andre faciliteter.
Anden prioritet: Etablering af nye stier. Nye stier skal have noget på hjerte og
skabe nye sammenhænge og muligheder
• arbejde for, at bløde trafikanter som gående og cyklister kan færdes mere sikkert
langs udvalgte veje, hvor der er særlige oplevelsesmuligheder
• være opmærksom på, at nye faciliteter for friluftslivet ikke bliver for dominerende i landskabet

FONDEN HAR FØLGENDE INDSATSOMRÅDER I FØRSTE PLANPERIODE:
3.1 Alle ud i det fri
3.2 Bæredygtigt friluftsliv
3.3 Stier og faciliteter for friluftslivet
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3.1 ALLE UD I DET FRI
3.1.1 KORT OG VIDENSBANK TIL
HJEMMESIDE OG APP
Der er lanceret en nationalpark-app med
alle relevante stier, ruter og friluftsfaciliteter i Nationalparken og omkringliggende
områder. App’en er koblet på en vidensbank med viden om natur, kulturhistorie,
færdselsregler, aktivitetsideer mv.
3.1.2 FOLDERE OG KORT
Trykte foldere og kort til friluftslivet er i 1.
planperiode udgivet i flere temaer og oplag, der dækker alt fra hele Nationalparken,
Roskilde Fjord og Skjoldungestien, ned
til lokale områder med byvandringer og
lignende. Folderne kan ofte findes i lokale
folderkasser eller hos besøgssteder, samt
på Nationalparkens hjemmeside.
3.1.3 MENNESKER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSER
Nationalparken har udviklet en signatur
til kort, der beskriver områder med egnet
tilgængelighed for handicappede med
følger. Signaturen skal give mennesker med
funktionsnedsættelser mulighed for at planlægge ture ud i Nationalparken. Som fysiske
faciliteter er der etableret handicap-egnede
shelters ved Avnstrup og Salvadparken.
Der er lavet et udviklingsarbejde med at
sikre, at der stilles det nødvendige udstyr
til rådighed for, at handicap-egnede shelters kan bruges af flest muligt. Der pågår
et vedvarende samarbejde med Red Barnet, Lejre Kommune og Handicapidrættens Videnscenter med fokus på natur og
friluftsliv for børn med funktionsnedsættelser i Nationalparkens område.
MÅLOPFYLDELSE Indsatsen vurderes
højt i rating-øvelsen (4,14). Sekretariatet
vurderer dog, at der er plads til forbedringer af den udviklede app, hvorfor dette
er en indsats der bør fokuseres på i den
kommende plan.
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3.2 BÆREDYGTIGT
FRILUFTSLIV
3.2.1 KORTLÆGGE OG MONITORERE
FRILUFTSLIV
I starten af 1. planperiode er der gennemført et samarbejde med Københavns Universitet og NORRØN, med monitorering,
kortlægning og planlægning af friluftslivet, for at understøtte en bæredygtig
udvikling i friluftslivet. Derudover er der
igangsat fysiske publikumstællinger langs
flere punkter på Skjoldungestien, for at se,
hvor der er hhv. flest og færrest brugere,
og deraf underbygge en højere bæreevne
for brugen af hele Skjoldungestien.
Nationalparken iværksatte i 2018 en indsats for udvikling af bæredygtig formidling og friluftsliv på og omkring Roskilde
Fjord under hensyntagen til områdets
sårbare natur. Nationalparken modtog i
slutningen af 2017 en bevilling til projektet
’Fjordland’ fra Friluftsrådet på 1,5 mio. kr.
som sammen med Nationalparkens egne
midler over en 4-årig periode finansierer
udvikling af metoder og værktøjer til
fremme af et bæredygtigt ’blåt friluftsliv’.
Midlerne er bragt i anvendelse til en
række aktiviteter:
• Formidlingsaktiviteter på og omkring
fjorden
• Etablering af faciliteter – f.eks. blå klasseværelser og flydende lejrpladser – til
fremme af et bæredygtigt friluftsliv
• Opsamling og formidling af viden om
Roskilde Fjord, herunder afholdelse af en
årlig ’Fjordens Dag’
Nationalparken har desuden igangsat et
Nordisk samarbejde med nationalparker
i Norge og Sverige, der sparrer og deler
viden om indsatser og erfaringer med

ETABLERINGEN AF EN FLYDENDE LEJRPLADS MED OPSLÅELIG BIVUAK
I MØLLEKROGEN ER BLEVET ET TILLØBSSTYKKE. FOTO: MIKKEL EEG

DE 2 SMÅ KLINKBYGGEDE ROBÅDE
VED SLUSEHUSET I KATTINGE VIG.
FOTO: MIKKEL EEG

LANCERINGEN AF 6 NATIONALPARK-KANOER TIL FRI AFBENYTTELSE
ER BLEVET EN PUBLIKUMSSUCCES. FOTO: MIKKEL EEG
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UDSIGTEN FRA DEN NYE UDVIDEDE FJORDSTI
TIL SELSØ SLOT. FOTO: HENRIK SIDENIUS PAABY

NUDGING: LEDE-STEN MED SMÅ NATUR-OPGAVER
ER ET GREB TIL AT STYRE PUBLIKUMS FÆRDEN
I PRIVATE SKOVE. FOTO: SOFIE CLAUSON-KAAS

UDVIDELSEN AF FJORDSTIEN RUNDT OM SELSØ SLOT GØR DET MULIGT AT VANDRE FRA
MØLLEKROGEN RUNDT OM SKRIVENÆBBET OG TIL SELSØ SLOT. FOTO: HENRIK SIDENIUS PAABY
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en positiv regulering af det blå friluftsliv.
Projektet er basseret på brugerinddragelse,
følsomhedsanalyser og casestudies af
brugernes egne forslag til ’nudging’ af
det blå friluftsliv. Vejledninger til færdsel i
Nationalparken i respekt for naturen, lodsejere og beboere indgår i det formidlingsmateriale, som Nationalparken udgiver.
3.2.2 FOREBYGGELSE AF KONFLIKTER
Nationalparken har sammen med de
andre nationalparker deltaget i projektet
’Code-of-conduct’ fra 2018-2020, der
gennem forskning og workshops har
samlet gode råd og vejledning til hensynsfuld færdsel i naturen. De gode råd
formidles primært via Nationalparkens
digitale kanaler.
Der blev i starten af 2020 nedsat et
såkaldt ’Konfliktråd’ i Nationalparken
bestående af en formand fra Nationalparkens bestyrelse, tre repræsentanter
fra brugergrupper, tre repræsentanter
fra lodsejere samt en sekretærfunktion
fra nationalparksekretariatet. Dette råd
arbejder med forebyggelse af konflikter i
Nationalparken i forhold til sårbar natur,
lodsejere og brugergrupper. Konfliktrådet
og Nationalparken har i 2021 gennemført
et projekt med konsulentfirmaet Bro, der
arbejder med adfærdsdesign. Gennem
spørgeskemaundersøgelser, observationer og interviews har projektet givet os
indsigter i hvilke udfordringer, lodsejere
oplever i forhold til færdsel i Nationalparkens område. Disse indsigter er derefter
blevet behandlet i workshops og brugt til
udvikling af forskellige greb til at påvirke
gæsternes adfærd i naturen. Der vil i 2022
og 2023 blive udviklet et materiale med
råd og vejledning om færdsel i naturen
samt hvilke tiltag, lodsejerne kan gøre for
at styre færdslen og oplyse om hensynsfuld færdsel i deres område. Dette materiale stilles til rådighed for lodsejerne.

MÅLOPFYLDELSE Nationalparkens
indsats vurderes ligeledes højt på dette
indsatsområde i rating-øvelsen (4,13).

3.3 STIER OG FACILITETER
FOR FRILUFTSLIVET
3.3.1 EKSISTERENDE STIER, RUTER OG
FACILITETER
Som del af Nationalparkens arbejde med
at styrke den rekreative infrastruktur og
forbedre de eksisterende stier og friluftsfaciliteter har Nationalparken sammen
med Lejre Kommune og Roskilde Kommune fået udarbejdet en udviklingsplan
og en tilstandsrapport for Skjoldungestien.
Udviklingsplanen danner nu grundlag for
løbende renoveringer og etableringer af
stier og friluftsfaciliteter langs Skjoldungestien. Konkret er der etableret tre nye
shelterpladser ved hhv. Gl. Lejre, Lavringe
Jord/Å og Boserup Skov, et forløb med
300 meter spang i Rørmosen, et sansespang ved Bøllesø-mosen, et antal Skjoldungesti-bænke, omlagt stiforløb med
gangbro i Gl. Lejre og ved Vandværket
ved Ledreborg Allé og løbende foretaget
opkvalificering af stimarkeringen. Endvidere
er der anlagt en aktivitetsplads ved den
gamle skovridergård Valborup, der ligger
på Istidsruten. Nationalparken har fået
overdraget brugsretten til Valborup Lade
af Naturstyrelsen med henblik på at indrette en nationalparkport og pausested
for vandrende langs Istidsruten.
3.3.2 NYE STIER, RUTER OG FACILITETER
Foruden faciliteter langs Skjoldungestien
er der etableret et spang ved Gershøj Havn,
en ny badebro i Avnsø, samt renovering
af stisystem, anløbsplads, borde-bænke
og opsætning af nye skilte på Eskilsø.
Endvidere er der etableret en stiforbindelse
fra Skjoldungestien til Gevninge Kirke.
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Nationalparken har i samarbejde med
lodsejeren ved Selsø Slot og Frederikssund Kommune etableret en stiforbindelse
der forbinder Møllekrogen, Skrivernæbbet,
Selsø Slot og Sønderby
Nationalparken har – efter inspiration fra
de norske nationalparker og med tilskud
fra Friluftsrådet– søsat i alt 6 nationalpark-kanoer i 2020 til fri afbenyttelse. Kanoerne har plads i hhv. Gershøj Havn og
Møllekrogen. Kanoerne bliver flittigt brugt
af publikum, og Nationalparksekretariatet
har fået meget positive tilbagemeldinger
og en del presse-opmærksomhed herom.
Nationalparken har endvidere i samarbejde
med Vikingeskibsmuseet og Naturstyrelsen
– og med støtte fra Villumfonden – lagt
3 egnstypiske klinkbyggede træjoller ud
ved Slusehuset i Kattinge Vig – 2 små robåde og en 16 fods sejljolle. Jollerne er en
del af et større projekt med etablering af
undervisningsfaciliteter til børnehaver og
skoleklasser omkring Slusehuset. Jollerne
er bygget på traditionel vis af Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og et jollelaug
skal passe og sejle de egnstypiske joller,
som dermed bliver en del af den levende
UNESCO-kulturarv i området. De 2 robåde stilles endvidere til rådighed for
gæster, der har lyst til en rolig ro-tur i den
lille vig.
Nationalparken har etableret 2 flydende
lejrpladser i form af tømmerflåder forsynet med opslåelige bivuakker, der gør
det muligt for f.eks. kano- elle kajakroere
at overnatte på fjorden. Den ene flåde er
placeret i Møllekrogen, den anden placeres
ved Veddelev.
Nationalparken har udviklet og gennemført en række temature med blandt andet
Nationalparkens tur-båd Skarven. Turene
er lavet i samarbejde med Fjordglimt
Jyllinge og Skibby Aktive, der har sørget
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for frivillige guider til turene. Der er også
gennemført temaruter i et samarbejde
med lokale formidlere fra Nationalparkens
Formidlerkorps, herunder en byvandringsrute i Jyllinge, fortidsminde- og sagnruter
i Gl. lejre samt en stengeologisamling og
rute i Salvadparken.
3.3.3 GREJBANKER
Der er afprøvet flere koncepter for etablering af større og mindre grejbanker med
udlån af friluftsudstyr. og grejbankerne
fungerer stadig, men justeres løbende alt
efter efterspørgslen og mulighederne. Der
er således lavet grejbanker ved Fjordglimt
Jyllinge, Salvadparken, Bolund, Avnstrup,
Tadre Mølle, Lyndby Strand og Selsø Slot.
MÅLOPFYLDELSE Indsatsområdet
scorer – med god grund – meget højt i
rating-øvelsen (4,39). Der er dog behov
for at reformulere indsatserne i en ny plan
– f.eks. er etableringen af grejbanker nok
ikke en indsats, der skal satses på, da de
etablerede grejbanker kun bliver brugt
meget lidt. Samlet vurderes Indsatsområdets målopfyldelse som meget høj.

DE NYE SKJOLDUNGE-STI SHELTERS VED LAVRINGE Å HAR
FORM SOM STÆVNEN PÅ ET VIKINGESKIB. FOTO: MIKKEL EEG

EN NY OPFINDELSE: TØMMERFLÅDE MED OPSLÅELIG BIVUAK.
FOTO: MIKKEL EEG
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3. KLASSE PÅ SKJOLDUNGEEKSPEDITIONEN VANDLØBETS
LIV OG KRÆFTER. FOTO: ANDREAS ELKJÆR
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FORMIDLING,
UNDERVISNING OG
FORSKNING
NATIONALPARKFONDEN VIL I FØRSTE PLANPERIODE:
• skabe et solidt fundament for formidling, som både giver overblik over de muligheder som tilbydes i Nationalparken, viden om Nationalparken og ideer til aktiviteter
i Nationalparken
• arbejde bevidst med formidling og kommunikation, så udvikling af Nationalparken
bliver et folkeligt projekt og til glæde for så mange mennesker som muligt
• styrke formidling og undervisning om Nationalparken via mange forskellige
medier. Et hovedfokus er at give direkte oplevelser ude i Nationalparken
• have særligt fokus på børn og unge som en primær målgruppe
• samarbejde og koordinere indsatser med de mange formidlingsaktører i Nationalparken
• styrke forskning inden for felter, der berører Nationalparken

FONDEN HAR FØLGENDE INDSATSOMRÅDER I FØRSTE PLANPERIODE:
4.1 Formidling og kommunikation via medier
4.2 Fællesskab om formidling
4.3 Styrket naturvejledning
4.4 Synliggørelse i landskabet
4.5 Nationalparken som klasseværelse
4.6 Forskning
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4.1 FORMIDLING OG
KOMMUNIKATION VIA MEDIER
4.1.1 KOMMUNIKATIONSPLAN
Siden Nationalparkens start har sekretariatet udviklet et solidt formidlingsfundament på både skrevne og digitale medier
baseret på en kommunikationsplan. Et
nyhedsbrev sendes ud en gang om måneden – og Nationalparkens Facebook- og
Instagram sider opdateres løbende. Nationalparken arbejder aktivt med pressearbejde via pressemeddelelser til såvel
lokale som nationale medier, alt efter
historiens karakter.
Nationalparken har arvet et basisdesign
bestående af farver og skrifttyper fra de
andre nationalparker. Under hensyn til
denne blev i 2017 udviklet en designmanual, som via et enkelt designmæssigt
greb af bindingsværk og Nationalparkens
’fibel’ giver genkendelighed til Nationalpark Skjoldungernes Land. Manualen omfatter både Nationalparkens trykte materialer, plancher og skilte – men fungerer
også i form af pæle, skilte og bænke ude i
landskabet og som møblement i Nationalparkens informationsporte.
4.1.2 TRYKTE MATERIALER
Nationalparken har i dag en række trykte
materialer i form af en basisfolder, kort,
foldere samt ikke mindst Nationalparkens
magasin ’Min nationalpark’, som er udgivet
og husstandsomdelt til 61.000 husstande i
Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner i 2019, 20, 21 og 22. Trykte materialer
formidles til borgere og turister via infoporte, biblioteker, besøgssteder, kunstnere
og mange andre parter.
4.1.3 HJEMMESIDE
Nationalparkens hjemmeside er udviklet
til en omfattende informationsbase, som
samler relevant viden om Nationalparkens
struktur, opbygning og fællesskaber. Her
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kan brugeren finde idéer til egne ture
og aktiviteter, få kontakt til formidlere i
Nationalparkens formidlerkorps og arrangementer, finde nyheder, kalender, forskningsrapporter og andre udgivelser. De
digitale medier udvikles i et samarbejde
med de fire andre nationalparker. Det gør
udvikling billigere.
4.1.4 UDVIKLE APP TIL FORMIDLING
I planen optræder flere steder ønsker om
vidensbank, kort og app. De tre ønsker er
koblet sammen i én løsning: Et webkort,
som samler viden om en lang række steder
og ruter i Nationalparken. Kortet dannes
som et udtræk fra Nationalparkens app,
der via mobilen kan bruges i felten med
eller uden netforbindelse. Kort og app
danner Nationalparkens vidensbank – og
al viden kan opdateres et sted.
MÅLOPFYLDELSE Indsatsområdet
scorer høj i rating-øvelsen (4,37). Der er
dog et ønske om at forbedre Nationalparkens App, jfr. ovenfor. Målopfyldelsen
vurdere til at være høj.

4.2 FÆLLESSKAB OM
FORMIDLING
4.2.1 SAMARBEJDSFORUM FOR
FORMIDLING
Nationalparken har udviklet et stort og
stadig voksende fællesskab om formidling og natur og kultur i Nationalparken.
Nationalparken har gode og konstruktive
formidlingssamarbejder med de fleste
besøgssteder i området. I begyndelsen af
planperiode 1 indkaldte sekretariatet lederne fra de større besøgssteder i området
til et møde om nedsættelse af et ’Samarbejdsforum for formidlingsinstitutioner’.
Tanken var at afholde løbende møder, for
at koordinere og informere om fælles tiltag. Besøgsstederne ønskede ikke denne
form af hensyn til tid – men at blive ind-

kaldt ad hoc – eller bilaterale samarbejder.
Det i planen nævnte Samarbejdsforum er
derfor aldrig blevet oprettet i beskrevne
form, men som ønsket.
4.2.2 FORMIDLERKORPS
Nationalparkens Formidlerkorps består
af knap 100 formidlere, som hvert år får
tilbud om 5 – 6 ture, kurser og netværksmøder i Nationalparken. Formidlerkorpset
kan rumme alle formidlere i området. Hvis
formidlere vil knyttes tættere til Nationalparken, kan de blive Formidlingspartnere
i Nationalparkens Partnerskabsprogram.
Der er udviklet et bookingsystem, hvor
Nationalparkens formidlere kan udbyde
ture og som også bruges til skoleture.
4.2.3 INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE
Nationalparken samarbejder med frivillige
i forbindelse med forskellige tiltag:
• Affaldsindsamlingen foregår forår og efterår og aktiverer grupper af indsamlere
fx vandrende langs kysten, i kajakker og
dykkere. Cirka 700 personer var afsted i
2021
• Nationalparkens formidlingsskib Skarven
aktiverer en gruppe af frivillige formidlere
• Lefestival på Kildeengen, ved Skov Hastrup, Tadre Mølle og andre steder, hvor
frivillige slår engen flere gange årligt
En lang række frivilliggrupper er knyttet
til besøgssteder i Nationalparkens område. Nationalparken understøtter aktivt
rekruttering til disse grupper af frivillige
via fx formidling i Nationalparkens magasin og på Nationalparkens hjemmeside.

arrangementer i løbet af året. Nationalparken har sammen med Lejre Kommune
og Bevæg dig for livet rekrutteret ca. 15
gå-værter, der har etableret frivillige gåfællesskaber i flere byer i Lejre Kommune.
Nationalparkens naturvejleder afholder to
årlige kurser/ture for de lokale gå-værter.
4.2.5 UDVIKLING AF ARRANGEMENTER
OG FORMIDLINGSTILTAG
Der er i 2020-2021 udviklet 10 ’Natureventyr’ i Nationalparken fordelt med tre
i Frederikssund Kommune, tre i Roskilde
Kommune og fire i Lejre Kommune. Natureventyr er en app, hvor deltagerne gennem en fortælling bliver ført rundt i landskabet samtidig med at de interagerer
med omgivelserne og naturen undervejs.
Natureventyr henvender sig til børnefamilier med børn fra 3-8 år. I fortællingerne
bliver familierne præsenteret for Skjoldungerne samt områdets naturværdier og
kulturhistorie. Fortællingerne er gratis
tilgængelige til år 2023, hvorefter det kan
vurderes om licensaftalen skal forlænges.
Natureventyrene er udviklet i samarbejde
med lokalhistorieske foreninger, spejdergrupper og museer.
MÅLOPFYLDELSE De enkelte indsatser på indsatsområdet scorer højt i
ratingøvelsen – ikke mindst på indsatsen
arrangementer og formidlingstiltag (4,77)
– men indsatsen Samarbejdsforum for
formidlere scorer lavt. Dette kan skyldes
2 års /sæsoners covid19 undtagelsestilstand, men sandsynligvis også, at det
ikke er lykkedes at etablere et tættere
samarbejde med kulturinstitutionerne i
Nationalparken (jfr. tidligere). Det bør der
gøres noget ved i en kommende plan.

4.2.4 KURSER OG TILBUD FOR
FORMIDLERE
Nationalparkens formidlerkorps står sammen med Nationalparkens naturvejledere
for en lang række formidlingstiltag og
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NATIONALPARKSKILT PÅ FJORDSTIEN – SELSØRUTEN.
FOTO: HENRIK SIDENIUS PAABY)

NATIONALPARKENS NATURVEJLEDER-TEAM:
LIV LOUISE HOLM, SOFIE CLAUSON-KAAS OG
SAM CHRISTENSEN. FOTO: HENRIK SIDENIUS PAABY

NATIONALPARKENS FORMIDLINGSSKIB SKARVEN DRIVES AF
ET BÅDELAUG UNDER DEN FRIVILLIGE FORENING SKIBBY AKTIVE.
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4.3 STYRKET NATURVEJLEDNING
4.3.1 NATURVEJLEDERE OG
-FORMIDLERE
Nationalparken har ansat to dygtige uddannede naturvejledere. De arbejder begge
med natur- og kultur-formidling i landskabet
via ture og arrangementer året rundt, film
på sociale medier, undervisning i naturen
– og mange andre store og små projekter.
Da Nationalparken blev etableret var der
én ansat naturvejleder i Nationalparkens
område. I dag er der ansat adskillige naturvejledere både i Nationalparken, på besøgssteder, i kommuner – og i Naturvejledning
Danmarks sekretariat på Ledreborg.
Nationalparkens naturvejledning indgår
også i større landsdækkende formidlingstiltag som ’Vores natur 2020’ og ’Sommer
i Vores Natur’ og i større regionale tiltag
som udvikling af Istidsrutens undervisningstiltag og skiltning. I forbindelse med
’Sommer i Vores Natur’ stod Nationalparken
for udvikling af børnehæftet ’På opdagelse
i vores natur’, som blev udgivet landsdækkende i 20.000 eksemplarer – og løbende
genoptrykkes og bruges i flere nationalparker.
Nationalparken indgik i 2018 et strategisk
samarbejde med Naturvejledning Danmark
om synliggørelse af foreningens virke.
Siden 2019 har Naturvejledning Danmark
haft til huse på første sal i sekretariatet –
og alle nyder godt af det gode naboskab
og strategiske samarbejde.
4.3.2 NATUR- OG KULTURFORMIDLING
PÅ FJORDEN
En del af formidlingen foregår på og ved
Roskilde Fjord – og også via Nationalparkens
skib, Skarven. Nationalparkens naturvejledere indgår samtidig i en lang række
samarbejder med foreninger, kommuner,
Nationalparkens formidlerkorps o.a. om
arrangementer og formidlingstiltag. Via

projektet Fjordland, understøtter Nationalparken frivillig formidling om Roskilde
Fjord via foreninger, besøgssteder og
havne. Se også 4.5 Nationalparken som
klasseværelse.
4.3.3. NATURFORMIDLING FRA DE
KULTURHISTORISKE BESØGSSTEDER
Via skoleprojektet Bliv Skjoldunge har Nationalparken samarbejdet med en række
kulturhistoriske institutioner om formidling
for børn, jfr. pkt. 4.5
MÅLOPFYLDELSE Indsatsområdet
indeholder 3 indsatser: (a) Naturvejledere
og –formidlere, (b) Natur- og kulturformidling på fjorden samt (c) Naturformidling
fra de kulturhistoriske besøgssteder. De 2
første indsatser får (med rette) topscore i
rating-øvelsen, mens den sidste – også med
rette – rates under middel. Der henvises
til det tidligere nævnte manglende samarbejde med centrale kulturinstitutioner.

4.4 SYNLIGGØRELSE I
LANDSKABET
4.4.1 FYSISKE FORMIDLINGSELEMENTER
Nationalparken har udviklet et koncept
for fysiske formidlingselementer som pæle
og skilte i landskabet, som passer ind i
Nationalparkens grafiske linje. Nationalparken stiller løbende nye skilte op i Nationalparkens design, hvor der bliver behov.
Dette sker i samarbejde med foreninger,
kommuner, lodsejere og besøgssteder.
Fra partnere og samarbejdspartneres flagstænger vejer Nationalparkens flag.
4.4.2 NATIONALPARKENS
INFORMATIONSPORTE
I Nationalparkens informationsporte kan
besøgende finde viden om stedet, om Nationalparken – og inspiration til at besøge
andre steder i Nationalparken via foldere,
kort, magasiner mv. Der er udviklet et
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særligt port-koncept med møbler, plancher,
aktivitetskasser og digital formidling,
som kan bruges i både stor og lille skala.
Nationalparken har i 1. planperiode etableret infoporte på Tadre Mølle, Selsø Slot,
Roskilde Oplevelseshavn, Skibby Bymidte,
Herslev strand, Cafe Sct. Hans Have, Lejre
Station, (Hvalsø station) og Fjordglimt i
Jyllinge. Port-konceptet udvikles løbende
og flere porte kommer til.
MÅLOPFYLDELSE Indsatserne scorer
højt i rating-øvelsen (4,17), men der er også
enighed om, at Nationalparken bør løfte
ambitionsniveauet i den kommende planperiode mht. Nationalpark-port- konceptet.
Samlet vurdering af indsatsen er høj.

4.5 NATIONALPARKEN SOM
KLASSEVÆRELSE
4.5.1 LISTE OVER NATIONALPARKENS
SEVÆRDIGHEDER
I nationalparkens foldere, kort, på hjemmesiden og app findes beskrivelser og oversigter over Nationalparkens seværdigheder,
som skoler og institutioner kan bruges.
Nationalparkens naturvejledere og andre
medarbejdere har jævnligt ture og kurser
med skoler, daginstitutioner, samt lærerog pædagogstuderende i Nationalparken.
4.5.2 HJEMMESIDE MED UNDERVISNINGSMATERIALER
På Nationalparkens hjemmeside er opbygget
en underside, som handler om Nationalparkens tilbud til skoler og institutioner. Her
kan lærere finde en række undervisningsmaterialer om Nationalparken, som ruster
dem til selv at tage deres klasse med på tur i
Nationalparken. På sitet er også henvisninger
til besøgssteder med skoletilbud og til formidlere fra Nationalparkens formidlerkorps,
som har tilbud til skoler. Et område med
oversigter over Nationalparkens grønne og
blå klasseværelser er under opbygning.
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Nationalparken ansøgte og modtog i
sommeren 2021 tilskud fra 3 fonde på i
alt 7,175 millioner kr. til at revitalisere det
landsdækkende skoleprojekt ’Skoven i
Skolen og Udeskole.dk’ i samarbejde med
Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark
Thy, Nationalpark Kongernes Nordsjælland,
Naturvejledning Danmark og Danmarks
Jægerforbund. Nationalparkens materialer
kommer til at ligge på den populære
hjemmeside sammen med mange andre
materialer, der understøtter undervisning
i det fri. Hjemmesiden er flittigt brugt af
folkeskolens lærere og pædagoger og har i
de senere år haft mere end 1,2 mio. besøg
om året. Nationalpark Skjoldungernes Land
er projektejer og huser projektets landsdækkende sekretariat. Projektet består af
tre dele:
• Del 1: Revitalisering af Skoven i Skolens
organisation og hjemmeside (NP Skjold er
underleverandør)
• Del 2: Natursyn og nye grønne undervisningsmaterialer (Danmarks Jægerforbund
er underleverandør)
• Del 3: Flere naturbørn – Mere natur (Naturvejledning Danmark er underleverandør)
Nationalparken flytter sine materialer over
på et ’visitkort’ på Skoven i Skolens hjemmeside. Her vil de kunne blive set og brugt af
mange flere, samtidig med at nationalparkens brugere kan få glæde af de mange
andre materialer på www.skoven-i-skolen.dk.
4.5.3 SÆRLIGE TILBUD TIL DE
LOKALE SKOLER
Fra 2019 til 2023 udvikler sekretariatet i
samarbejde med kommuner og besøgssteder projektet ’Bliv Skjoldunge’, som er
støttet med 1 million kr. af Tips og Lottomidlerne. Bliv Skjoldunge inviterer 3. – 7.
klasser i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner ud på to årlige ture til

centrale steder i Nationalparken. Til hver
tur er knyttet en formidler, som står for
formidling på stedet i samarbejde med
læreren, der har forberedt og bearbejder
forløbet på skolen via Bliv Skjoldunge
materialer og lærervejledning. Turene
udvikles i samarbejde med formidlerne
og besøgssteder som ROMU, Vikingeskibsmuseet, Boserupgård Naturcenter
og Roskilde Oplevelseshavn. Bliv Skjoldunge skal styrke skolernes mulighed for at
arbejde med udeskole til hverdag. Ekspeditionerne skal på en gang give børnene
vigtige oplevelser, erfaringer, læring og
viden – og samtidig fungere som en form
for sidemandsoplæringskurser, der giver
lærerne erfaring og inspiration til selv at
bruge Nationalparken som klasseværelse.
Der er udviklet 10 forskellige turtype med
særlige undervisningsmaterialer, samt
en Bliv Skjoldunge-didaktik i samarbejde
med Karen Barfod fra VIA UC og lektor
Dorrit Hansen fra Absalon. Der er afholdt
25 pilotture i skoleåret 2019/20, 25 pilotture i skoleåret 20/21, 180 ture i skoleåret
2021/22. I 2022/23 er der udbudt 300 ture.
I forbindelse med Bliv Skjoldunge har
nationalparken oprettet et skolebookingsystem, som både kan bruges til skolers
booking af de mange Bliv Skjoldungeture
og til at udbyde andre tilbud om undervisning, booking af blå og grønne klasseværelser. Skolebookingsystemet kan også
benyttes af andre besøgsinstitutioner i
området med tilbud til skoler og institutioner.
I efteråret 2020 gennemførte Nationalparken 100 Skjoldungedage med specialskolebørn i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner. Projektet var støttet af
en coronapulje under Undervisningsministeriet. Projektet blev fulgt og effekter af
Skjoldungedagenes effekt på specialskolebørn blev evalueret af en psykolog.
Fra 2021 har Nationalparken indgået en

aftale med Frederikssund Kommune om
aktiv deltagelse i udviklingen af kommunens
naturfagsstrategi via udvikling af Krible
Krable for daginstitutionsbørn, Mikroforsker
for indskolingsbørn, Bliv Skjoldunge for
mellemtrinnet og Bliv Fjordforsker for
udskolingen.
Under corona-nedlukningen i januar 2021
producerede nationalparken i samarbejde
med Boserupgård Naturcenter syv film, der
fungerer som oplæg til undervisning i det fri.
Nationalparksekretariatet har igangsat
udvikling af en serie ’Leg og Lær’-hæfter
til understøtning af pædagogiske turforløb
for børnehaver og børnehaveklasser. I foråret 2021 udviklede og lancerede Nationalparken i samarbejde med Boserupgård
Naturcenter et hæfte med inspiration til
at arbejde med matematisk opmærksomhed ved Roskilde Domkirke. 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
som voksen bliver klædt på til selv at lave
aktiviteterne uden guide. Et tilsvarende
hæfte om jord, geologi, sten og landskabsdannelse er udarbejdet, og flere er på vej.
Nationalparken som klasseværelse er
knopskudt og vokset på ikke forudsigelige måder – ikke mindst foranlediget af
corona-krisens nedlukning af indendørs
undervisning.
4.5.4 NATIONALPARKHØJSKOLE
Ideen bag Nationalparkhøjskolen var
tilbud om foredrag og ekskursioner med
Nationalparken som omdrejningspunkt
for voksne og unge. Den indsats løftes
nu af Folkeuniversitetet Skjoldungernes
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Land, som er etableret af medlemmer af
Nationalparkens råd – og af den nye Lejre
Højskole, som Nationalparken har et tæt
og godt samarbejde med. Efter et atypisk
år med corona har Folkeuniversitet i 2021
lanceret et spændende og omfattende
program, som tilbyder foredragsrækker
og ekskursioner og forskningsformidling
af høj karat om Nationalparkens natur,
kulturhistorie og fremtid.

4.6 FORSKNING

4.5.5 LEJRSKOLE I NATIONALPARKEN
Lejrskoletilbud er indtil videre et ’byg
selv’-tilbud, som formidles via hjemmesiden. Et koncept for lejrskole er afprøvet
i samarbejde med Kattinge Værk og
Vikingeskibsmuseet. En hjemmeside med
lejrskolekoncepter langs Istidsruten – bl.a.
Avnstrup Spejdercenter – er udviklet.

Nationalparken inddrager universitetsforskere i forundersøgelser, projektimplementeringer og overvågning inden for natur,
kultur, friluftsliv og turisme. Eksempler er
undersøgelserne af tilbagegang af ynglefugle på Roskilde Fjord, forundersøgelser til
etablering af stenrev i Roskilde Fjord, undersøgelse af positiv regulering af færdsel
og adgang på Roskilde Fjord, INUT – et
forskningsprojekt om bæredygtig turisme
og undersøgelse af Skjoldungedages
indflydelse på specialskolebørn. Rapporter
og resultater formidles via hjemmesiden,
hvorfra ideer til studieprojekter også opsamles.

4.5.6 ÅRETS ART
I nationalparkmagasinet, som blev udgivet
i sommeren 2022 blev konceptet ’Årets
art’ introduceret med en artikel. Årets art
2022 er fjordternen, som vil være særligt
i fokus i år i nationalparkens natur- og
formidlingsindsatser.
MÅLOPFYLDELSE Nationalparken har
i den forgange periode haft meget stor
succes med gennemførelse af projekter
inden for indsatsområdet. Det gælder
specielt udvikling og afvikling af et ambitiøst program for Skjoldungeture for
skolerne samt hjemtagelsen af ansvaret
for den nationale hjemmeside ’Skoven i
Skolen’ som platform for formidling af
ude-undervisningsforløb. Denne indsats
rates naturligt nok meget højt – og der er
et stort ønske om at fortsætte indsatsen
i den kommende planperiode. Derimod
rates Indsatserne ’Nationalparkhøjskole’
og ’Lejrskole’ ikke særlig højt. Der er for
nylig taget (privat) initiativ til oprettelse af
en højskole i Nationalparken og Nationalparken er i tæt dialog med initiativtagerne
om et tæt samarbejde.
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4.6.1 UNDERSTØTTE FORSKNING
I forbindelse med udarbejdelse af ’Nationalparkplan 2017 – 2023’ blev viden
baseret på tidligere forskning og forskning,
som blev igangsat i forbindelse med udvikling af nationalparkplanen anvendt til at
skrive statusdelen. De artikler som var i spil
er lagt på Nationalparkens hjemmeside.

4.6.2 OVERSIGT OVER EKSISTERENDE
FORSKNING
En sådan oversigt er ikke lavet.
4.6.3 IDEER TIL STUDIEPROJEKTER
Nationalparken har ikke lanceret ideer til
studieprojekter.
MÅLOPFYLDELSE Der er enighed
om, at samarbejdet med forskningsinstitutioner i og tæt på Nationalparken bør
styrkes i den kommende planperiode. Det
gælder både RUC og Aarhus Universitet.
Ligeledes bør indsatserne reformuleres
i en kommende plan. Resultaterne på
Indsatsområdet rates – helt rimeligt – lavt
i rating-øvelsen.

NATIONALPARKENS FORMIDLERKORPS PÅ ESKILDSØ.
FOTO: MALENE BENDIX

LEG- OG LÆRHÆFTET OM ROSKILDE DOMKIRKE ANVISER
AKTIVITETER I DOMKIRKEN TIL STYRKELSE AF BØRNS
MATEMATISKE OPMÆRKSOMHED. FOTO: SOFIE CLAUSON-KAAS
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DEN ÅRLIGE LE-FESTIVAL PÅ KILDEENGEN I BIDSTRUPSKOVENE SAMLER MANGE
FRIVILLIGE I LOKALSAMFUNDET. SLÅNING MED LE FREMMER FOREKOMSTEN OG
DIVERSITETEN AF VILDE BLOMSTER – F.EKS. BLÅTOPPET KOHVEDE.
FOTO: SOFIE CLAUSON-KAAS
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LOKALSAMFUND,
ERHVERV OG TURISME
NATIONALPARKFONDEN VIL I FØRSTE PLANPERIODE:
• arbejde for, at lokalsamfundene og lodsejerne inddrages i Nationalparkens udvikling og aktiviteter
• arbejde for, at Nationalparkens aktiviteter, status og brand understøtter en vis
lokaløkonomisk udvikling, herunder sundere økonomi i lokalsamfund og flere arbejdspladser til følge
• arbejde for, at lokale aktører, som har hver deres rolle og interesse i landskabet,
bringes sammen for at drøfte tanker vedrørende relevante forhold i landskabet
• have særligt fokus på samarbejdet med jordbrugserhvervene, da disse erhverv
anses for at være forudsætninger for at opnå mange af Nationalparkens målsætninger
• arbejde for at øge befolkningens forståelse for jordbrugerhvervene og deres
roller i forvaltningen af natur og landskab, herunder formidle viden om jordbrug,
jagt og fiskeri på lige fod med natur og kulturhistorie
• arbejde for en udvikling af turismen i Nationalparken, som er baseret på især
natur, kulturhistorie, fødevarer og lokalsamfund
• arbejde for, at turismen i Nationalparken bliver udviklet på et bæredygtigt
grundlag, hvor sårbar natur og kultur beskyttes og der tages hensyn til lokale
beboere og lodsejere

FONDEN HAR FØLGENDE INDSATSOMRÅDER I FØRSTE PLANPERIODE:
5.1 Lokalsamfund og medejerskab
5.2 Udvikling af jordbrug og andre erhverv
5.3 Bæredygtig turisme
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5.1 LOKALSAMFUND OG
MEDEJERSKAB
5.1.1 UDGIVE NATIONALPARKMAGASIN
I sommeren 2019, 2020, 2021 og 2022 har
Nationalparken udgivet og husstandsomdelt nationalparkmagasinet ’Min nationalpark’ i 65.000 eksemplarer, jfr. tidligere.
Formålet med at udgive magasinet er at
udbrede viden om og interesse for Nationalparken i lokalområdet, og derfor blev
magasinet husstandsomdelt i Roskilde,
Lejre og Frederikssund kommuner. En
kendskabsanalyse omkring nationalparken
er udført og viser, at magasinet bidrager
til formålet.
5.1.2 LOKALE NATIONALPARKDAGE
Nationalparken arrangerer sammen med
lokale frivillige og foreninger en årlig
’Fjordens Dag’, hvor aktivitetsmuligheder
i og omkring fjorden og viden om fjorden
formidles til de fremmødte. Der har været
arrangeret Fjordens Dag i flere havne
omkring fjorden.
Nationalparken har lavet en mindre kampagneindsat for at skaffe flere medlemmer
til de eksisterende frivilligforeninger
omkring især besøgssteder og centrale
udflugtsmål i Nationalparken. Nationalparken har tre år i træk afholdt fotokonkurrence under hashtagget #MinNPSkjold.
Med det formål at få lokalbefolkningen
til at genopdage lokalområdet og viser
nationalparken frem.
5.1.3 ADOPTÉR ET STYKKE
NATIONALPARK
Denne indsats har ikke været iværksat i
planperioden.
5.1.4 INDSAMLE AFFALD I LANDSKABET
Nationalparkens naturvejledere har overtaget organisering af indsamling af affald
omkring Roskilde Fjord fra Plastic Change.
Siden 2020 er der blevet gennemført

Nationalparkens arbejde 2017-2022

udvidede indsamlinger i samarbejde
med Roskilde og Lejre Kommuner samt
Roskilde Oplevelseshavn med støtte fra
Miljøstyrelsens Strandoprydnings-pulje, jfr.
tidligere, og det er lykkes over al forventning
at mobilisere lokale og skabe interesse
om affalds-indsamlingerne. Indsatsen er
beskrevet i afsnit 1.4.
MÅLOPFYLDELSE Nationalparkens
aktiviteter inden for indsatsområdet
rates meget højt – bortset fra indsatsen
’Adopter et stykke Nationalpark’, som
slet ikke er gennemført og derfor scorer
0. Nationalparken har gjort meget for at
styrke medejerskabet og har haft succes
hermed. Det kan diskuteres, om indsatsen ’Adopter et stykke Nationalpark’ skal
trække en samlet vurdering ned eller ej.
Tælles den med er succesraten under 3 i
rating-øvelsen, hvorimod ratingen er 4,33
hvis den ikke tælles med.

5.2 UDVIKLING AF JORDBRUG
OG ANDRE ERHVERV
5.2.1 BRUG AF NATIONALPARK-LOGOET
TIL BRANDING
Indsatsen ’Udvikling af jordbrug og andre
erhverv’ er først og fremmest sket gennem
udvikling af Nationalparkens Partnerskabsprogram, der i dag omfatter 72 aktører,
der tilbyder oplevelsesture, overnatninger,
restauranter, museer eller andre ydelser,
der understøtter Nationalparkens formål
og virke.
5.2.2 NATIONALPARKKONCEPT FOR
FREMME AF LOKALE FØDEVARER
Nationalparken har afholdt introduktionsog informationskurser for partnere, og
der er udviklet merchandise-pakke og
produktion af særlige nationalparkprodukter. Endvidere har der været afholdt
tema-udflugter sammen med Nationalparkens formidlerkorps.

5.2.3 LOKAL AFSÆTNING AF VILDT
Denne projektidé er ikke gennemført.
5.2.4 DEMONSTRERE JORDBRUG I MILJØMÆSSIG OG ØKONOMISK BALANCE
Denne projektidé er ikke gennemført.
MÅLOPFYLDELSE Nationalparkens
resultater på dette indsatsområde scorer
meget lavt i rating-øvelsen (1,39). Indsatsen
i partnerskabsprogrammet har i nogen
grad været hæmmet i 2020 og 2021 på
grund af covid-19 restriktionerne Nationalparken bør bringe liv i partnerskabsprogrammet i den kommende planperiode.

5.3 BÆREDYGTIG TURISME
5.3.1 TURISMESTRATEGI OG -IDENTITET
Nationalparkens tre kommuner Roskilde,
Lejre og Frederikssund har i flere år haft
et godt turismesamarbejde og er nu
blevet en fælles Destination Management
Organisation (DMO) – eller på dansk
destinationsorganisation. Destination
Fjordlandet samler kræfterne om at markedsføre og skabe udvikling og vækst for
turismeerhvervene. Nationalparken har
støttet turismesamarbejdet fra start og
bidraget til strategiudviklinger.
Herudover har Nationalparken bidraget til
turisme-strategisk arbejde i forbindelse med:
• Aktivt medvirkende i arkitektfirmaet Norrøns forslag til bæredygtig destinationsudvikling i forbindelse med INUT-projektet
– herunder sparring og ideudveksling om
identitet og narrativ for Nationalparken
samt destinationsudvikling af Selsø Avlsgaard, Fjordstien og Vikingeskibsmuseet
• SDU forskningsprojekt: Bæredygtig
turisme
• Lejre Kommunes turiststrategi

5.3.2 SYNLIGHED FOR TURISTER
En mindre del af Nationalparkens hjemmeside og trykte materiale (herunder en folder
om Nationalparken) er tilgængelig på engelsk. Markedsføringen af Nationalparken i
udlandet varetages af Destination Fjordlandet, jfr. ovenfor.
5.3.3 TURISMEPAKKER OG -PRODUKTER
Nationalparken har siden 2018 arbejdet
for sommersejlads på Roskilde Fjord for
at binde fjordens havne sammen og give
gæster mulighed for at opleve vandsiden
af nationalparken. I 2018-2019 gennemførtes tursejlads med båden ’Ms Svanen’,
som i 2020 valgte at ophøre med sejlads
på fjorden. I 2020 samarbejdede Nationalparken med Visit Fjordlandet og rederiet
Stromma om en fjordbåd, Hjortholm, som
sejlede med over 2.700 gæster i juliaugust. I 2021 meddelte Søfartsstyrelsen,
at den ikke kunne godkende Hjortholm til
sejlads på fjorden med turister. Nationalparken har i stedet anskaffet det mindre
fartøj ’Skarven’, der er godkendt til at
sejle med op til 12 passagerer. Skarven er
herefter udlejet til den frivillige forening
Skibby Aktive, der i samarbejde med Nationalparken udbyder tematiske sejlture
på fjorden.
Nationalparken er sammen med Visit
Fjordlandet i gang med et udviklingsprojekt for bæredygtig cykelturisme:
’Bedre adgang og mobilitet i Fjordlandet’.
Indsatserne i projektet omhandler kortlægning og anlægning af knudepunkter,
mobilisering af lokale aktører og udvikling
af book-bare oplevelser, udbredelse af
muligheder for cykeludlejning og service
og markedsføring af destinationen som
cykelområde.
Nationalparken har arbejdet med et
forprojekt for etablering af nye overnatningsmuligheder i Nationalparken under
titlen ’POP UP BEDs’ under rådgivning af
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Living Concepts og Christina Gejel Kommunikation. I 2020 blev 7 overnatningssteder med i alt 10 overnatningsprodukter
af forskellig karakter markedsført og solgt
via ’POP UP BEDs’ bookingsystem, hjemmeside og Facebookside. Forprojektet er nu
afsluttet og har resulteret i en række erfaringer, der skal danne grobund for den
eventuelt videre udvikling og indgåelse af
mulige nye samarbejder i projektet.
Nationalparken har bidraget til at fremme
mobilitet og tilgængeligheden af attraktioner via:
• Bus 207 – en folder-guider til rundtur i
Nationalparken
• NATURekspressen, som er en traktortrukket vogn med plads til 28 personer.
Bag driften står ni frivillige landmænd,
der kører NATURekspressen hvert år fra 1.
april til 31. oktober. NATURekspressen er
blevet til med støtte fra ’Vores Natur’-puljen,
Veluxfonden og Nationalparken
• Nationalparkens køb og videreudlejning
af båden ’Skarven’ til Skibby Aktive. Skarven,
der kan rumme 12 passagerer, skal sejle
tematiske nationalparkture i fjorden
• VisitFjordlandets tur-bus i 2021
• Sagnlandet og Vikingeskibsmuseets bus
Endelig har Nationalparken fået udviklet og
oprettet en bookingplatform til markedsføring og salg af ture og arrangementer i
samarbejde med udbyderen YourTicket.
Bookingsystemet er også anvendt i flere
af de andre af Danmarks Nationalparker
og af Destination Fjordlandet.
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5.3.4 UNDERSØGE MULIGHEDEN FOR
FLAGSKIBSPROJEKTER
Nationalparken har undersøgt og igangsat flere flagskibsprojekter, herunder rutesejlads på fjorden (nævnt i planen) og er i
dialog med fonde om etablering af større
projekter til glæde for turister og friluftsliv, herunder besøgscentre.
MÅLOPFYLDELSE Nationalparkens
aktiviteter og resultater på Turismeområdet scorer forholdsvis pænt i ratingøvelsen (3,43). Nationalparken har valgt
at etablere et tæt samarbejde med
Destination Fjordlandet om udvikling af
bæredygtig turisme og overlader det til
Destination Fjordlandet at markedsføre
disse tilbud.

TURBÅDEN HJORTHOLM SEJLEDE RUTESEJLADS I
FJORDEN I 2020. FOTO: CHRISTINA GEJEL NIELSEN

9 FRIVILLIGE LANDMÆND KØRER I SOMMERHALVÅRET MED
NATUREKSPRESSEN I NATIONALPARKEN. FOTO: CATALANPHOTOGRAPHY
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