
NATUR OG LANDSKAB
Opsamling fra workshoppen 29. august 2022

Bestyrelse, råd og sekretariat. 



Natur og landskab – status og en ny plan

• Roskilde Fjord

• Skovene 

• Anden natur

• Sårbare arter

• Særlige landskaber



Roskilde Fjord i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Opnå midler og tilladelser til 
etablering af tre nye stenrev

 Informere om adgangsreglerne

 Bekæmpe prædatorer på øer og 
holme

 Mere viden om ynglefuglenes 
udfordringer

 Årlig tælling af ynglefuglene

 Affaldsindsamling langs strandene



Skovene i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Projektidé: Urørt skov i et større 
skovområde 

 Projektidé: Græsningsskov i et større 
skovområde 

 Begge projektideer er under modning og derfor 
fortsat fortrolige

Andre aktører:

 Urørt skov i Bidstrup Skovene og Boserup Skov

 Natur-nationalpark i Bidstrup Skovene

 Urørt skov i Lerbjerg Skov



Anden natur i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Pleje af 150 hektar enge, moser, overdrev mv. 
 Yderligere 30 hektar i støbeskeen

 Etablere 15 hektar nye ‘overdrev’

 Etablere 15 vandhuller / forbedre 3 vandhuller
 Yderligere 6 projekter i støbeskeen

 Forbedre vandløbet Helligrenden
 Forprojekt for genåbning af Snogs Kilde

 Projektidé: Større hydrologi-projekt 
Projektidé  under modning og derfor fortsat fortroligt

Andre aktører:

 Vådområdeprojekt på 22 hektar syd for Selsø Slot



Sårbare arter i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Forvaltningsplaner for udvalgte arter:
 12 dagsommerfugle, især engperlemorsommerfugl

 20 sårbare plantearter

 Flagermus (færdig i år 2023)

 Opfølgning med indsatser for:
 Engperlemorsommerfugl på skovenge i Bidstrup Skovene

 Alm. blærerod, liden blærerod, rundbladet soldug, leverurt, 
engblomme og gul star på skovenge i Bidstrup Skovene

 Skov-kløver på Aastrup Kloster

 Blåtoppet kohvede ved Skov Hastrup

 Støtte til Naturstyrelsens arbejde med hasselmus

 Indsats for ynglefuglene ved fjorden



Særlige landskaber i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Forskønne landskabet ved Gl. Lejre ved at 
sammenlægge folde og derved reducere  
trådhegnene i området.

 Synliggøre dødislandskaber ved Hulegård ved at 
afgræsse med får og heste.

 Så vilde blomster ved Roskilde Golfbane og 
Skoemagerkroen.



Opsamling fra workshop 

Det vil vi fortsætte med

 Fremme pleje af værdifulde 
naturområder

 Naturgenopretning

 Bekæmpelse af prædatorer på øer og 
holme

 Tællinger af ynglefugle i fjorden

 Affaldsindsamlinger langs med og i 
fjorden

 Landskabsprojekter

 Etablering af større biodiversitetsskov på 
privat jord

 Mobilisere korps af frivillige til pleje af 
værdifuld natur

 Forbedre natur- og miljøtilstanden i 
Roskilde Fjord

 Landskabsprojekter: Synliggørelse af 
karakteristiske landskaber 
(godslandskabet, ådale etc.)

 Græsningspleje af strandenge

 Nationalparkudvidelse med værdifuld natur 

Udpluk af nye ideer 



ANDRE IDEER?
Indsendes via formularen senest 31.01.2023

Nationalparkplan (nationalparkskjoldungernesland.dk)

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkplan/


FRILUFTSLIV
Opsamling fra workshoppen 8. september 2022

Bestyrelse, råd og sekretariat. 



Friluftsliv – status og en ny plan

 Stier

 Faciliteter

 Alle ud i det fri

 Bæredygtigt friluftsliv



Stier i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Spange ved Gershøj, Bøllemosen og Rørmosen

 Markering af stiforløb på Eskilsø

 Sti ved Selsø Slot

 Kanosti ved Gershøj-Møllekorgen

 Etablering af Istidsrute

 Fornyelse af Skjoldungesti-aftaler

 Skjoldungesti-forlængelser og omlægninger ved 
Gevninge, Gl. Lejre, Hesselbjerg Gård og Blæsenborg



Faciliteter i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Shelterpladser ved Boserup, Gl. Lejre, Lavringe Å, 

Avnstrup Centeret og Møllekrogen (og 3 på vej)

 Forbedringer af shelterpladers ved Salvadparken og 

Lyndby Strand

 Skjoldungestibænke

 Aktive kultur-markeringer ved Gl. Lejre og 

Salvadparken



Alle ud i det fri i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Nationalpark-app

 Interaktive kort på hjemmesiden

 Foldere

 Infoskilte og kort i marken

 Tilgængeligøre nationalparken på land og vand

 Vurdering af handicap-adgang til kort og foldere

 Tilpasning af sheltere for kørestols-brugere



Bæredygtigt friluftsliv i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Kortlægning og monitorering
 KU og AU kortlægninger

 Fokusgrupper fra friluftslivet og lodsejere

 Fysiske tællinger

 Forebygge konflikter
 Konfliktråd

 Planlægning og nudging af færdsel

 Nye formidlingsplatforme



Opsamling fra workshop 

Det vil vi fortsætte med

 Stiudvikling 

 Forebyggelse af konflikter

 Digitalt kort /app

 Faciliteter for friluftslivet: Shelters og 
Nationalparkkanoer 

 Trædesten i Nationalparken

 Fuglenes Halvø

 Loops – skabe short-cuts på 
Skjoldungestien

 Cykelruter 

 Forbedre mobilitet fra togstationer og 
besøgssteder (fx cykeludlejning) samt 
info om stier mm i nærheden

 Obs på faciliteter herunder P-pladser

Forslag til nye indsatser



ANDRE IDEER?
Indsendes via formularen senest 31.01.2023

Nationalparkplan (nationalparkskjoldungernesland.dk)

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkplan/


KULTURHISTORIE 
OG KULTUR

Opsamling fra workshoppen 6. september 2022

Bestyrelse, råd og sekretariat. 



Kulturhistorie og kultur - status og ny plan 

 Fysisk kulturarv

 Immateriel kultur

 Traditioner og lokal kulturarv

 Kunst



Fysisk kulturarv i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Fiskerlejet Skovgærdet ved 
Østskoven

 ”Kongehalsvejen”

 Projekt om dobbelt voldsted på 
Aastrup Kloster 

 Ravnshøj dyst

 Projektbeskrivelse Historisk 
Generalogisk Peripatetisk Akademi 



Immateriel kulturarv i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Dansemelodier fra Roskilde egnen

 Udforme ansøgning til UNESCO 
om Lejreegnens sagn og myter

 Projekt Mands Minde 

 Medskaber af Pontoppidanruten



Traditioner og lokal kulturarv 
i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Udviklingshjælp til Selsø

 Montre til detektorfund

 Le-festival i Bidstrup skovene



Kunst i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Kunstprogram

 Kunstprojekter:
 TABBY

 ”Seed is a star”

 Jordmuseet

 Duftspil på Selsø

 Mikkel Carl : ”Sansepunkt”

 Hartmut Stockter – Jyllinge

 Henrik Plenge – skitse til ny ankomst til Gl. Lejre

 One Thousand Books

 Benandsebastian i Heartadalen



Opsamling fra workshop 

Det vil vi fortsætte med

 Kunstværker i naturen, herunder Historisk 
Generalogisk Peripatetisk Akademi

 Formidling af Gl. Lejres historie

 Roskildes Kilder

 Mands Minde

 Visualisering af kulturspor i landskabet

 Udfylde mellemrum mellem 
kulturinstitutioner og lokale spots

 Styrke samarbejdet med 
kulturinstitutionerne: Vikingeskibsmuseet, 
ROMU og Sagnlandet

 Lokale traditioner og den immaterielle 
kulturarv

 Kilderne i Roskilde - realisering af prospekt

Udpluk af nye ideer



ANDRE IDEER?
Indsendes via formularen senest 31.01.2023

Nationalparkplan (nationalparkskjoldungernesland.dk)

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkplan/


FORMIDLING, 
UNDERVISNING OG 

FORSKNING
Opsamling fra workshoppen 14. september 2022

Bestyrelse, råd og sekretariat. 



Formidling, undervisning og forskning –
status og en ny plan

• Formidling og kommunikation via 
medier

• Synliggørelse i landskabet

• Fællesskab om formidling

• Styrket naturvejledning

• Nationalparken som klasseværelse

• Forskning



Formidling og kommunikation via medier
i nuværende plan
Hvad er vi lykkedes med?

 Kommunikationsplan (Nyheder, presse, 
SoMe)

 Designmanual (Trykt + fysisk)

 Trykte materialer 

 Hjemmeside (Dansk + engelsk)
 Kalender og bookingsystem til guider
 Kort og vidensbank

 App

Andre aktører: 
Samarbejder med Visit Fjordlandet og alle besøgssteder.



Synliggørelse i landskabet
i nuværende plan
Hvad er vi lykkedes med?

 Fysiske formidlingselementer
 Designlinje til fysisk og trykt

 Skilte, pæle, bænke, vejskilte, flag, kunst, T-
shirts, muleposer osv.

 Design til Skjoldungesti

 Shelter-design + flydende shelter og friluftsø

 Vinduer, porte og knudepunkter
 Porte: Tadre Mølle, Roskilde Oplevelseshavn, 

Skibby, Selsø Slot, Herslev, Fjordglimt

 Skilte i landskabet + aftaler med kommuner om 
flere



Fællesskab om formidling
i nuværende plan
Hvad er vi lykkedes med?

 Formidlerkorps

 Kurser og tilbud for formidlere, partnere 
mv.

 Inddragelse af frivillige

 Arrangementer og formidlingstiltag

Andre aktører: 
Gode samarbejder med besøgssteder, foreninger, 
frivillige, lodsejere mv. 



Styrket naturvejledning
i nuværende plan
Hvad er vi lykkedes med?

 Naturvejledningen er styrket i NP (1 til 12 
½)

 NP: En verden af naturvejledning og 
formidling 

 Natur og kulturformidling på fjorden 
(Fjordland)

Andre ansættelser af naturvejledere i planperioden:

 NP (2 ½), Boserupgård Naturcenter (3), Roskilde 
Oplevelseshavn (1), Frederikssund kommune (1), 
Naturvejledning Danmark (5)



Nationalparken som klasseværelse
i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Liste over nationalparkens seværdigheder (webkort + app)

 Hjemmeside med UV-materialer => Skoven i Skolen

 Særlige tilbud til lokale skoler og daginstitutioner
 NVL-ture, udeskole-kurser for lokale skoler

 Bliv Skjoldunge (2019 – 23) 450 klasser = 11.250 børn

 Skjoldungedage for specialskoler (2020)

 Naturfagsindsats i Frederikssund (2021 - ?)

 Hæfter: Leg og lær, Kildehæfte til spejdere, På opdagelse i vores natur

 Istidsruten: Undervisningsmaterialer om geologi og landskab.

 Blå og grønne klasseværelser + grejkasser (forsøg)

 Nationalparkhøjskolen (appelsin i turban)
 Folkeuniversitetet Skjoldungernes Land

 Lejre Højskole

 Årets art: Lige igangsat



Forskning i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Understøttende forskning:
 Registrering af fjordens ynglefugle

 Plejeplan for flagermus og en række urter

 INUT: Bæredygtig bynær turisme

 Plastfri Roskilde Fjord

 Monitorering af friluftsliv i NP

 Følgeforskning Bliv Skjoldunge og Skjoldungedage

 Folkemusik i nationalparken



Opsamling fra workshop 

Det vil vi fortsætte med

 Kommunikationsplan

 Hjemmesiden 

 Forbedring af Nationalpark-app’en

 Formidlerkorps samt kurser og tilbud for 
formidlere

 Fortsat udvikling af arrangementer og 
formidlingstiltag

 Natur- og kulturformidling på land og fjorden

 Hjemmeside med undervisningsmaterialer

 Særlige tilbud til lokale skoler

 Samarbejde med kulturinstitutioner om flere 
porte

 Udvikling af Naturrum

 Styrke ambassadørånden blandt 
formidlerkorpset mv. 

 Skoven i Skolen – drift og vedligehold

 Opbygge samarbejde med RUC og AU

 Bliv Fjordforsker – et tilbud til de ældste 
skoleklasser

Udpluk af nye ideer



ANDRE IDEER?
Indsendes via formularen senest 31.01.2023

Nationalparkplan (nationalparkskjoldungernesland.dk)

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkplan/


LOKALSAMFUND, 
ERHVERV OG TURISME

Opsamling fra workshoppen 8. september 2022

Bestyrelse, råd og sekretariat. 



Lokalsamfund, erhverv og turisme –
status og en ny plan

• Lokalsamfund og medejerskab

• Udvikling af jordbrugserhverv

• Udvikling af andre erhverv

• Bæredygtig turisme



Lokalsamfund og medejerskab 
i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Nationalpark-magasin siden 2019

 Lokale porte

 Fjordens Dag, Le-festival mm.

 Fotokonkurrencer 

 Affaldsindsamlinger



Udvikling af jordbrugserhverv 
i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Partnerskabsprogram med 72 aktører 
med tilbud om nationalpark-branding

 Netværksarrangementer mellem 
nationalpark-partnere og -formidlere



Udvikling af andre erhverv
i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Partnerskabsprogram med 72 aktører

 Formidling af private naturvejledere og andre arrangører

 Erhvervsudviklings-kurser

 Tursejlads på fjorden

 Booking og billetsalgssystem

 Formidling af udlejningsvirksomheder

 Forsøg med billet-rabat mellem Sagnlandet, 
Vikingeskibsmuseet og ROMU

 Udvikling af overnatningskapacitet hos private værter 
(fx B&B, Pop Up Beds)



Bæredygtig turisme
i nuværende plan

Hvad er vi lykkedes med?

 Fælles VisitFjordlandet for hele området støttet
af nationalparken

 Bidraget til turisme-strategisk arbejde

 Synlighed for turister via formidlingsmaterialer 
til fx campingpladser, hoteller mm.

 Tursejlads på Roskilde Fjord

 VisitFjordlandet tur-bus i 2021-2022

 Naturekspressen med Skibby Aktive



Opsamling fra workshop 

Det vil vi fortsætte med

 Lokale nationalparkdage 

 Affaldsfri Fjord

 Bekæmpe invasive arter og problemarter 
m. frivillige 

 Cykelturisme /bæredygtig turisme

 Rutesejlads /sejladstilbud på fjorden

 Skabe overnatningsmuligheder

 Frivillighedsprogram

 Partnerskabsprogram 2.0 med skærpede 
krav

 Strategiske partnerskaber

 Understøtte flerdagesturisme med 
mulighed for B&B-overnatning

 Lokalt forankret info om stier, ruter og 
muligheder

Udpluk af nye ideer 



ANDRE IDEER?
Indsendes via formularen senest 31.01.2023

Nationalparkplan (nationalparkskjoldungernesland.dk)

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkplan/

