
Referat af foredrag med Anders Bülow - om nationalpark Skjoldungernes Land

Den 12. januar i Ejby medborgerhus


https://nationalparkskjoldungernesland.dk/


Der var 14 fremmødte til et meget interessant foredrag om nationalparker med særligt forkus på 
Nationalpark Skjoldungernes Land.


Anders Bülow - chef for nationalparken Skjoldungernes Land,  startede med at forklare hvad en 
nationalpark er, hvordan den bliver til, og hvilke kriterier der skal være opfyldt.  Der er lidt 
forskellige opfattelser i de forskellige lande - nogle har store naturområder  (eks Grønlands 
Nationalpark med start i 1974)  og andre er, som Danmark, mere præget af opdyrket/
kulturhistorisk landskab.  Karakteristisk for en nationalpark er et område af   “enestående natur og 
landskab”


Man skal have det lange sigt på, når man starter med at lave en nationalpark, over 20-30 år. 


I Danmark bygger man mere på frivillige aftaler med lodsejerne og mindre på lovgivning,  
sammenlignet med andre lande.  Det giver større lokalt engagement når udvikling/tilbageføring af 
naturområderne også er med til at støtte den lokale økonomi  i form at spisesteder og andre små 
erhverv. 


 I Danmark skal følgende kriterier være opfyldt:


• Styrke og udvikle natur

• Bevare og udvikle landskabsmæssige kulturhistoriske værdier

• Give lokale og besøgende bedre muligheder for at opleve og få viden om disse værdier

• Styrke bæredygtig udvikling og lokal erhvervsudvikling med udgangspunkt i nationalparken


I Nationalpark Skjoldungernes land oprettet i 2015, arbejder man meget med at anlægge stier i 
smukke områder,  tilbageføring til oprindelig natur, platforme i vandkanten eks ved  Selsø sø, så 
man kan komme tættere på det rige fugleliv, fugletårne med den rette udsigt for observationer, 
ordentlige toiletforhold og ikke mindst vil man oprette et Naturum tæt ved Selsø Slot, så man kan 
få lidt information nær man alligevel besøger slottets museum.


Man ønsker, at Skjoldungernes land, skal være et område med rige muligheder for en smuk 
naturoplevelse for  besøgende, skoleklasser og de lokale.  Der er masser af fugle og speciel natur, 
lige fra Roskilde fjord, over Eskilsø og Kattinge sø til Bidstrup Skovene og Lejre, som 
kulturhistorisk er Danmarks vugge.


Tusind tak til Anders Bülow for et inspirerende foredrag med en viden, der virkelig gav lyst til at 
besøge området - vi i Narur Øst,  har været der en del gange -  sidst ved Selsø Sø og Svogerslev,  
men der er absolut basis for flere ture til det område. 


Læs gerne mere på hjemmesiden:


https://nationalparkskjoldungernesland.dk/ 
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