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Styregruppens forord
Baggrund

Hermed præsenteres et samlet forslag til et koncept for en Nationalpark i de
kommende Lejre og Roskilde kommuner. Konceptet fremlægges også som forslag til, hvordan andre Nationalparker i Danmark kan tænkes organiseret.
Forslaget indsendes af en samlet og enig styregruppe. I styregruppen har siddet
Borgmestrene for de fire kommuner, formanden for amtets Udvalg for teknik
og Miljø, museumsdirektører, to af de store lodsejere i området samt en repræsentant for Friluftsrådet.
Gennem de senere måneder har en repræsentant for produktionslandmændenes forening, Landbocentrum, en repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening samt formændene for de nedsatte temagrupper også deltaget i
styregruppens møder.
Forslaget er udarbejdet på initiativ fra selve styregruppen. Forslaget er udarbejdet i et tæt samspil i en ret stor projektorganisation mellem repræsentanter fra
grønne foreninger, landbrug, museer, forskning, erhvervsliv, interesserede ressourcepersoner, kommuner og amt m.fl. I alt har ca. 60 personer bidraget aktivt
i processen. Friluftsrådet har støttet arbejdet økonomisk. COWI har været konsulent på opgaven.

Hvorfor det kulturhistoriske landskab ved
Lejre/Roskilde?

Landskabet i dette område er noget af det smukkeste og mest interessante Sjælland har at byde på hvad angår kulturhistorie, natur og landskaber. Det rummer en særlig mosaik af forskellige landskabs- og naturtyper:
1

Fjordlandskabet med varierede kyster med store skove og agerland, strandenge og småøer, alt sammen et kæmpe EU habitatområde,

2

Godslandskabet med blandt andre Ledreborg, Aastrup, Sonnerupgaard,
Lindholm og Ryegaard Gods, som udgør Danmarks største fredede (næsten) sammenhængende godslandskab med agre, skove, vådområder osv.
Fredningerne blev for 30 år siden gennemført med henblik på skabelse af
en stor ”naturpark” midt på Sjælland.

3

Skovhøjlandet med Bidstrupskovene (sammenhængende med Skjoldnæsholm skovene) med særdeles varierede skov- og overdrevsområder, der
drives naturnært. Her er en rig flora og fauna, og vandet i skoven er så rent,
at det kan drikkes direkte. EU habitatområde.
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Flettet ind mellem disse områder findes god og værdifuldt Sjællandsk
landbrugsland med mindre bysamfund og landsbyer.

5

I kanten af området ligger Roskilde købstad, hvor en grøn kile er bevaret
fra fjorden og helt op til den berømte domkirke i byens midte.

Lejre/Roskilde-området er ganske enkelt Danmarkshistoriens vugge. Ifølge
sagnene (som i disse år måske viser sig at være mere end sagn) holdt de tidlige
danske konger (Skjoldungeslægten) til ved Lejre. Siden opbyggedes Vikingeimperiet fra Roskilde, beskyttet dybt inde i Sjælland og med vandvej ud til den
åbne verden. Den kristne tids vigtigste bygning, Roskilde Domkirke, som er på
verdenkulturarvlisten, kan ses fra det meste af det storslåede landskab.
Historien og fortællingen er netop det særlige og gennemgående træk ved Det
Kulturhistoriske Landskab. Her kan man gå på opdagelse i fortiden, blive overrasket og indsigtsfuld. Dette landskab fortæller om og synliggør hele Danmarkshistorien fra istid over sten-, bronze- og jernalder og op gennem historisk
tid. Vi vil gerne fortælle, hvordan landet ligger: skabt i et samspil mellem natur
og menneske. Historien om mennesket i landskabet, og landskabet i mennesket.
Formidlingen har specielt gode vilkår for Det kulturhistoriske Landskab: der er
tradition for avanceret kulturhistorisk forskning og formidling i området: Vikingeskibsmuseet, Roskilde Museeum, Lejre Forsøgscenter, Roskilde Fjordmuseum, det nye Lejre Museum, Tadre Mølle samt adskillige lokalhistoriske samlinger, Gammel Kongsgaard, m.v. Specielt Vikingeskibsmuseet og Lejre Historisk-arkæologiske Forsøgscenter har påtaget sig opgaver med rekonstruktioner,
levendegørelse og delagtiggørelse i oplevelsen af historien.
Infrastrukturen for formidling er således på plads. Samvirket mellem disse institutioner og andre attraktioner vil blive yderligere styrket gennem dette projekt. Det samme gælder samspillet til forskningen, hvor ikke mindst RUC har
mange relevante forsknings- og studieretninger i denne sammenhæng (regionaludvikling, flersidig landskabsanvendelse, nationalparker og demokrati, turisme, m.v.)
Tilgængeligheden for området er meget bekvem. Inden for en transportradius
på 1 time bor 2,5 millioner mennesker. Indenfor 2 timer er der et oplevelsesgrundlag for 4 millioner mennesker. Roskilde by er i den sammenhæng et vigtigt knudepunkt for formidling, adgang til området, fouragering, overnatning
osv. Flere faciliteter for besøgende forventes etableret på privat basis ude i
landskabet.
Etablering af Det kulturhistoriske landskab som Nationalpark vil være billig.
Det skyldes, at området i forvejen rummer meget store naturværdier på statsarealer, Naturaområder og fredede områder. Der er efter styregruppens opfattelse ikke et nødvendigt behov for større naturområder (men dog ønske om at
animere til flere eller bedre spredningsmuligheder m.v.). Kulturhistorien skal
ikke etableres, men blot yderligere synliggøres. Velfungerende formidlingsinstitutioner findes i dag rundt omkring i landskabet.

.
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Kort sagt: 'Nationalparken' ligger allerede fysisk derude i landskabet! Næsten.
Med en formaliseret nationalpark vil værdien af landskabsværdierne for en relativt beskeden indsats kunne øges ganske væsentligt. Styregruppen vurderer, at
et årligt budget på i størrelsesordenen mellem 4 og 8 millioner kroner – afhængigt af ambitionsniveau - må anbefales.
Enighed om konceptet ….

Der er i styregruppen, kommunalbestyrelserne og befolkningen i al væsentlighed enighed om det foreslåede koncept. Der er i befolkningen opbakning til
ideen, således som det blandt andet fremgår af borgerpaneler og opinionsundersøgelsen.
Forslaget til koncept for dette Nationalparkområde bygger på nogle meget klare
forudsætninger som har sit udspring i, at en stor del af området er i privat eje:
Frivillighed: Lodsejerne kan ikke tvinges mod deres vilje til at indgå aftaler
med Nationalparken om, at deres jorder skal overgå til anden anvendelse.
Fuld kompensation: Dersom arealer overgår til natur eller formidlingsformål er
lodsejerne berettigede til fuld kompensation.
Ikke nye restriktioner: At ligge i nationalparken betyder ikke flere restriktioner
for landbrug eller anden fast ejendom end hvad der vil gælde i henhold til lovgivningen og planlovsreguleringer, som administreres af kommunerne og amterne.
Flere muligheder: Med en placering indenfor parken får landmænd og andre
lodsejere nye muligheder for økonomisk rentabel alternativ anvendelse af
(marginale) jorder. Nationalparken vil støtte op om udvikling af hensigtsmæssige alternative anvendelser af bygninger og udvikling af bæredygtige alternative produktionsformer for så vidt producenter anmoder herom.

…med forbehold

Når dette er sagt skal det nævnes, at der fra landbrugside fortsat er forbehold
overfor en fremtidig Nationalpark i området. Dette udtrykkes klarest af bestyrelsen for LandboCentrum, som er en stor Sjællandsk forening af produktionslandbrugere. LandboCentrum kan tilslutte sig formålene om kulturhistorisk
formidling, friluftsliv og erhvervsudvikling m.v., men ønsker ikke mere natur
etableret på landbrugsjord. Man vil afvente endelig stillingtagen til lovgivningen er på plads, men indtil videre fortsætte med deltagelsen i styregruppe og
arbejdsgrupper m.m.
Det må samtidig konstateres, at der fra skovbrugs- og landbrugsside er ganske
forskellige holdninger til sagen spændende fra positiv interesse, accept over
skepsis til modstand mod ”naturdelen”.
Landmændene oplever, at der er rigeligt med restriktioner i forvejen og at det
kan være en kamp at få enderne til at hænge sammen i en stadig skærpet international konkurrence. Landmændene føler, at man har dårlige erfaringer med,
at lovgivere og ildsjæle lover ”ingen restriktioner”, men når det kommer til
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stykket, så bliver der alligevel begrænsninger uden tilstrækkelig kompensation,
om nogen, sådan som landbruget har oplevet det med habitatområderne.
Man frygter også, at selv om alt bygger på frivillighed til en start, er der fare
for, at konceptet i lovgivningen eller ad åre udvikler sig til topstyring baseret på
politiske ønsker om at tilgodese de mange vælgere på bekostning af landbrugsproduktionen. Endelig nævnes det, at landmændene kan have svært ved at se
det interessante i sagen på kort sigt og, at man tøver med at forlade sig alene på
fremtidige alternative indtjeningskilder.
Forståelse for skepsis

Det skal understreges, at den samlede styregruppe forstår de anførte skeptiske
synspunkter til fulde.
Udgangspunktet er respekt for alle parter - ikke mindst i et kompliceret samvirke mellem så mange interessenter, som der her er tale om.
Styregruppen vil således understrege, at konceptets forudsætninger om frivillighed, ikke nye restriktioner som del af nationalparken, fuld kompensation
samt skabelsen af nye udviklingsmuligheder anses for at være helt grundlæggende.
Styregruppen har den klare vurdering, at der med denne frivilligheds-tilgang
hurtigere og i en glad stemning skabes de ønskværdige resultater i form af
”mere af det hele”: mere/bedre natur, mere synlig kulturhistorie, mere/bedre
formidling og mere/bedre erhvervsudvikling, også for landbruget.
Dette understreges yderligere i forslaget om, at Nationalparken skal styres lokalt med deltagelse af repræsentanter for interessenterne. Styrelsen foreslås
varetaget af en bredt sammensat styregruppe adskilt fra myndighedsfunktionerne, der fortsat ligger hos de kommunale myndigheder.
Det er dog Roskilde Amts opfattelse, at det foreslåede bud på organisering af
projektet skal revurderes i tilfælde af, at projektet opnår støtte. Et langt stykke
hen ad vejen vil opgaverne for en sådan parkforvaltning være den samme, som
de to nye storkommuner (Lejre og Roskilde) skal udøve i området som myndighed og forvalter på naturområdet efter 2006. Staten kommer også til at spille
en rolle i naturplanlægningen af Natura 2000-områderne. Indsatsen i regi af nationalpark bør derfor, efter Roskilde Amts opfattelse, være politisk forankret i
de nye kommuner. En mere passende rolle for en bestyrelse med lokale interessenter kunne efter Roskilde Amts opfattelse være rådgivning i stil med det nuværende Grønne Råd. Enkeltmedlemmer fra Roskilde Amtsråd har ønsket at få
medsendt mindretalsudtalelse om, ”at det ikke bør være en privat fonds opgave
at forholde sig til rådighedsindskrænkninger for lodsejerne”, samt ”at der ikke
bør arbejdes videre med tanken om nationalpark, da området i forvejen er gennemreguleret”.

Den videre proces

.

Alt i alt er det styregruppens vurdering, at der med det her foreslåede koncept
for Det Kulturhistoriske Landskab er skabt en realistisk vision for, hvordan natur, kulturhistorie og friluftsliv/turisme kan gå hånd i hånd med en bæredygtig,
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nutidig erhvervs- og samfundsudvikling, og at dette skal kunne rummes indenfor den danske model for nationalparker.
Styregruppen, arbejdsgrupper og lokale grupper vil det kommende års tid arbejde videre på at fastholde det massive engagement der er i området for sagen.
Hjemmesiden vil være i drift og sekretariatet vil blive opretholdt på et vist niveau. Lokale grupper beder om at blive støttet i arbejdet med at gøre visionen
mere handlingsorienteret, konkret og tværgående i de enkelte lokalområder.
Arrangementer og aktiviteter vil blive søgt koordineret, viden vil fortsat blive
samlet.
Anmoder om støtte
og opbakning

Styregruppen anmoder om støtte og opbakning til dette lokale arbejde fremover. En opbremsning nu vil være dræbende for fremtidig tilslutning til sådanne
nyskabelser.
For at sikre optimal nyttiggørelse af de erfaringer og vurderinger, der er udviklet i dialogen indenfor undersøgelsesområderne, skal styregruppen anmode om,
at en repræsentant fra styregrupperne for hvert af de tre undersøgelsesområder
nu optages i, eller i det mindste tilknyttes som deltagende observatører, i Den
Nationale Følgegruppe. Tilsvarende vil det være helt selvfølgeligt, at konsulentundersøgelsen af pilotprojekterne også medtager undersøgelsesområdernes
modeller og ideer vedr. det danske koncept for nationalparker.
Endelig skal vi opfordre og invitere til, at ministeren, miljøudvalget, den nationale følgegruppe, Friluftsrådet og eventult andre kommer på besigtigelse i Det
kulturhistoriske Landskab på Lejre/Roskildeegnen.
Styregruppen:
Virginia Holst
Borgmester, Hvalsø
Formand for styregruppen

Bjørn Dahl
Borgmester, Roskilde

Jens Hald Madsen
Borgmester, Lejre

Flemming Jensen
Borgmester; Bramsnæs

Flemming Damgaard Larsen
Udvalgsformand, Roskilde
Amt

Eva Skytte
repr. Friluftsrådet

Silvia Munro
Godsejer, Ledreborg

Frank Birkebæk
Roskilde Museum

Tinna Damgaard
Vikingeskibsmuseet

Poul Bjerager
Kommunaldirektør,
Sekretær for styregruppen
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1
Introduktion

Sammenfatning

Roskilde Kommune, Bramsnæs Kommune, Lejre Kommune og Hvalsø
Kommune samt Roskilde Amt præsenterer hermed 'Det kulturhistoriske landskab' til udpegning som nationalpark med det indhold i nationalparken som
fastsættes i denne rapport.
Styregruppen bag undersøgelsesprojektet:
•
•
•
•
•
•

har fastlagt præmisser for etablering af Det kulturhistoriske landskab
har udarbejdet en vision for Det kulturhistoriske landskab
har opstillet kriterier for afgrænsning af området
har foreslået en konkret afgrænsning af området
har udarbejdet principper for forvaltning af området
har foretaget en foreløbig vurdering af cirka 75 konkrete forslag og tiltag,
som er blevet foreslået af fem temagrupper omkring natur og landskab,
kulturhistorie, friluftsliv, turisme og erhverv.

Visionen for Det kulturhistoriske landskab er udarbejdet i perioden november
2004 - juni 2005 af en lang række personer, organisationer, institutioner og
myndigheder i det berørte område.
Dette kapitel sammenfatter undersøgelsesprojektets slutrapport.

Sammenfattende motivation

Tre præmisser

Vision, afgrænsning, handling
I det område, der fremover vil blive kendt som Det kulturhistoriske landskab, er
der naturrigdom, landskabspragt, kulturhistorisk intensitet og formidlingsmæssig kompetence og kapacitet. Det er denne kombination, der udgør motivationen bag oprettelsen af Det kulturhistoriske landskab. Det kulturhistoriske landskab vil være en drivende kraft i at vise sammenhængen mellem naturen og
menneskets brug af naturen gennem tiderne.
Visionen, som vises nedenfor, bygger på tre præmisser.
Præmis 1 - frivillighed: Det kulturhistoriske landskab påfører ikke lodsejerne
gener eller indskrænkninger mod disses ønsker. Der kan indgås aftaler med
lodsejere om, eksempelvis, at ændre produktionspraksis i 'grønne korridorer'
eller at etablere adgang til kulturhistoriske værdier, og det sker i så fald frivilligt og med tilbud om kompensation.

.
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Præmis 2 - udgangspunkt i eksisterende fredninger, reguleringer og statsejede
arealer: Det foreslåede område består af værdifuldt landskab og er for en stor
dels vedkommende allerede dækket af ret stramme reguleringer i form af fredninger, habitatområdebestemmelser og er som værdifulde landskaber omfattet
af regionplanretningslinier vedr. landbrug, natur og kulturhistorie. Store naturområder er statsejendom. Det foreslåede område dækker således landskaber,
hvor særlig værdifuld natur, kulturhistorie og landskab med landbrug overlapper hinanden og sammenflettes.
Præmis 3 - et levende landdistrikt i udvikling: Etableringen af Det kulturhistoriske landskab må ikke føre til reduceret velfærd og livskvalitet for borgerne i
området. Tværtimod skal etableringen af 'landskabet' bidrage til en dynamisk
udvikling af landdistrikterne. Det kulturhistoriske landskab udvikler sig dynamisk i relation til nye muligheder som opstår i kraft af den generelle udvikling
af landbruget, erhvervsformer, naturgenopretning, ejerforhold og bosætningsmønstre mv.
Den overordnede
vision

Den overordnede vision for Det kulturhistoriske landskab er:
•

at værne om og formidle særdeles værdifulde kulturmiljøer, landskaber og
natur i de søndre dele af Roskilde Fjord og Bramsnæsbugten, godslandskaberne, skovlandskaberne og landbrugsområderne.

•

at sikre, at den fremtidige udvikling sker på et bæredygtigt grundlag med
respekt for landdistrikternes udviklingsmuligheder og befolkningens livsvilkår. Det Kulturhistoriske Landskab skal fremstå som et nutidigt og realistisk dansk eksempel på, at natur, kulturhistorie, erhverv og friluftsliv kan
gå hånd i hånd med en nutidig samfundsudvikling.

•

at skabe rammerne for en sammenhængende, levende formidling af et større område på tværs af interesser, ejerskel og administrative grænser.

•

at skabe og formidle sammenhænge mellem mennesker og natur; sammenhæng mellem tidligere tider og nutiden; sammenhæng mellem naturområderne, sammenhæng mellem kulturspor og naturgivne ressourcer, og sammenhæng i formidlingen.

•

at bidrage til beskyttelse og forvaltning af internationalt bevaringsværdig
natur og historisk landskab, samt understøtte en bæredygtig socioøkonomisk udvikling i området, herunder understøtte en række formidlingsaktiviteter.

Visionen er konkretiseret i seks delvisioner, jf. figuren nedenfor.
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Figur 1

Den geografiske afgrænsning

Sammenhængen mellem overordnet vision og delvisioner

Den ydre afgrænsning af området tjener to formål. Det første formål er formidling: Det er væsentligt at kunne vise, hvad der er indenfor og udenfor Det kulturhistoriske landskab. Ved at have en nogenlunde klar ydergrænse, er det
nemmere at kommunikere og forstå idéen med at oprette et kulturhistorisk
landskab.
Det andet formål er prioritering af tiltag: Ved at være beliggende indenfor
'landskabet' får lodsejerne og lokalbefolkningen fortrin til at modtage midler til
at gennemføre projekter som sker som et led i den almindelige udvikling og
drift af 'landskabet'. Derudover anbefales det, at lodsejere indenfor 'landskabet'
får en fortrinsstilling ved tildeling af offentlige midler, eks. til miljøvenligt
jordbrug, teknologifremme, naturgenopretningsmidler, m.v.
Formålet med afgrænsningen er derfor ikke at pålægge nogle lodsejere byrder
frem for andre. Afgrænsningen gør det derimod muligt at tildele nogle lodsejere
en fortrinsstilling frem for andre.
De øvrige overvejelser som ligger bag forslaget til afgrænsning er:

.

•

at det har været væsentligt at afgrænse området, så der indenfor er en særlig intensitet og koncentration af natur-, landskabs- og kulturhistorieværdier,

•

at afgrænsningen også bygger på kommunegrænserne, samt veje og andre
topografiske træk, som å-dale og kyster. Der er samtidig en klar erkendelse
af, at der findes områder udenfor Det kulturhistoriske landskab som det
ville være naturligt at knytte an til på sigt,
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•

Fire landskabstyper

at 'landskabet' kan ændres; hvilket betyder, at lodsejere udenfor den foreslåede afgrænsning kan søge om at blive optaget i 'landskabet', for dermed
at få de fortrin som følger af en beliggenhed indenfor 'landskabet'.

Styregruppen har på den baggrund udpeget et ca. 23.000 hektar stort område
omfattende:
• Fjordlandskaber omkring Roskilde Fjord og Isefjorden med fligede og
bløde kyster, med lange skovstrækninger (særlig Bognæs og Boserup),
strandenge og småøer.
• Godslandskaber med blandt andre Ledreborg, Åstrup, Sonnerupgård,
Lindholm og Ryegaard godser, som udgør Danmarks største fredede sammenhængende landskab bestående af en kombination af agerland, stærkt
kuperede skove, overdrevsområder og vådområder.
• Skovhøjlandet ved Bidstrup og Skjoldenæsholmskovene med varierede
skov- og overdrevsområder.
•

Umiddelbart op til disse områder støder mere almindeligt åbent sjællandsk
agerland, med en høj koncentration af historiske spor.

Skitsen nedenfor viser afgrænsningen. Figur 2 Afgrænsning af området
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Det kulturhistoriske landskab omfatter et areal på ca. 23.000 hektar. Knap en
tredjedel heraf er udlagt som Natura 2000 områder; knap en tredjedel er fredede
områder og 40% er kulturhistorisk landskab i øvrigt.
Fortrinsstilling for
lodsejere indenfor
området

En beliggenhed indenfor Det kulturhistoriske landskab medfører ikke restriktioner i forhold til eksempelvis landbrugsdrift. Derimod vil lodsejere indenfor
området få en fortrinsstilling i forhold til at kunne modtage støtte til forskellige
projekter og tiltag, som organisationen bag Det kulturhistoriske landskab vil
råde over. Styregruppen anbefaler ligeledes, at lodsejere indenfor Det kulturhistoriske landskab (og nationalparker i øvrigt) gives en fortrinsstilling ved tildeling af offentlige midler til miljøvenlig landbrugsdrift m.v.

Forvaltning og finansiering

Gennemførelsen af visionen kræver indsats og investering. Det anses således
for afgørende, at der gives statslig finansiering til supplering af den indsats, der
vil blive ydet af kommuner, museer, centre og private lodsejere, m.fl. Et realistisk budget vil være 4-8 mio. kr. per år, hvilket herved anbefales finansieret af
staten.
Styregruppen har opstillet en forvaltningsmodel, indeholdende følgende centrale træk:
•
•

•
•
•
Handlingsplan

Den etablerede organisation skal primært støtte lokale initiativer og sikre
lokalt ejerskab og glæde ved Det kulturhistoriske landskab.
Den etablerede organisation tildeles ikke myndighedsansvar, men får til
opgave at koordinere sine aktiviteter med relevante myndigheder og institutioner.
Der oprettes en bredt sammensat styregruppe med overordnet ansvar for
drift af 'landskabet'
Der etableres et projektkontor under ledelse af en parkinspektør.
Der etableres en interessentforsamling.

Der sondres mellem kort sigt (frem til national beslutning omkring
nationalparker), mellemlangt sigt (to år frem) og langt sigt. Aktiviteterne omkring Det kulturhistoriske landskab vil på kort sigt være fokuseret på udbygget
dialog med lodsejere, lokale grupper og foreninger, drift af hjemmeside samt
betjening af Styregruppen.
Nedenfor beskrives forslagene til styrkelse af naturen og kulturhistorien, m.v. i
Det kulturhistoriske landskab. De konkrete forslag er ikke blevet endelig prioriteret i Styregruppen, men Styregruppen anerkender, at de nævne forslag udgør
et godt grundlag for den efterfølgende prioritering af tiltag.
Forslag til styrkelse af naturen:

.

•

Der er udpeget 20 delområder, hvor den naturforbedrende indsats bør koncentreres. For hver af disse delområder er der foretaget en vurdering af
nødvendige tiltag.

•

Spredningskorridorer mellem de større naturområder bør forbedres/etableres, således at der skabes bedre sammenhæng mellem de værdi-
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fulde naturområder. Etablering af spredningskorridorer sker i henhold til
præmisser for etablering af Det kulturhistoriske landskab ('frivillighed').
•

Udbygning af den eksisterende naturplejeindsats, der i dag foregår i området

•

Kystlandskabet skal sikres mod bebyggelser, der skæmmer landskabet og
hindrer det frie udsyn over fjordene eller indblikket fra fjorden til kystlandskabet.

Figur 3

Det kulturhistoriske landskab tilbyder flotte fjordlandskaber - her er
det Vigen ved Roskilde Fjord en sommeraften

Forslag til synliggørelse af kulturhistorien:
•

Der er udpeget 8 delområder, hvor indsatsen til fremme af kulturhistorisk
formidling særlig skal foregå.

•

Der foreslås en række fysiske tiltag, eksempelvis reetablering af fiskedamme ved Ledreborg og i Bidstrupskovene, oprensning af voldgrave,
fældning af træer og krav på områdets gravhøje og fremme af vedvarende
græsning på overdrevsarealer.

Forslag til forbedring af friluftsliv og turisme:
•

Det foreslås, at aktører indenfor turismeområdet samarbejder om at tilbyde
besøgende nem adgang til natur- og kulturoplevelser.
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•

Der foreslås en række indsatsområder, eksempelvis
-

Indsats til fremme af cykelturisme
Indsats til fremme af oplevelser på fjordene
elektronisk formidling og guidning
udvikling af tematiske turforslag

Forslag til erhvervsudvikling:
•

Der foreslås iværksat en indsats for at skabe strukturer som tilskynder
landmænd, iværksættere og andre indenfor Det kulturhistoriske landskab
til at samarbejde om produktion af højværdi fødevarer, non-food produkter, m.v., herunder etablering af nye afsætningssystemer, samlet branding
og markedsføring af produkterne.

•

Der foreslås iværksat en særlig indsats for at tiltrække mindre virksomheder indenfor branchen 'forretningsservice'.

Forslag til øget formidlingsindsats:
•

Erhvervs- og velfærdsøkonomisk
analyse

Der foreslås oprettet nye muligheder for formidling af Det kulturhistoriske
landskab f.eks. i eller ved de meget stærke formidlingscentre som allerede
findes indenfor Det kulturhistoriske landskab. Der er givet en række forslag til indhold og placering af den forstærkede formidlingsindsats. Nærmere stillingtagen til disse forslag afventer afklaring omkring den fremtidige finansiering.

Der er foretaget en samfundsøkonomisk analyse af Det kulturhistoriske landskab, bestående af en lokal erhvervsøkonomisk analyse (konsekvenser for området) og en velfærdsøkonomisk analyse (konsekvenser for Danmark). Der er
gennemført analyser af:
•

Et scenarium, der eksemplificerer en ikke særlig vidtgående gennemførelse
af Det kulturhistoriske landskab

•

Et scenarium, der eksemplificerer en mere vidtgående gennemførelse af
Det kulturhistoriske landskab.

De to scenarier skal fortolkes som to mulige eksempler på hvorledes Det kulturhistoriske landskab kan oprettes og udvikles. Det er således vigtigt at gøre
sig klart, at der ikke med disse to scenarier er tale om et valg af 'landskabets'
udformning.
Der er omkostninger til udbetaling af kompensation til landbruget i Scenarium
2 i forbindelse med etablering af en spredningskorridor (som i dette tænkte tilfælde er etableret fra Store Kattinge Sø til Lejre og videre til Skov Hastrup).
Endvidere er der omkostninger til etablering af friluftsfaciliteter, naturpleje,
kulturhistorisk formidling, etablering af sekretariat, m.v. For hver af disse omkostninger er der gjort antagelser om finansieringskilden. I de fleste tilfælde
regnes med en overvejende statslig finansiering.

.
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Der er indtægter fra øget turisme og stigende huspriser i området.
Analysen viser, at der er store, lokale økonomiske gevinster ved gennemførelsen af projektet, også hvis man ser bort fra den mulige huspriseffekt. Denne
gevinst skyldes primært den øgede turisme. Analysen viser, at scenarium 2 har
en højere nutidsværdi end scenarium 1, både med og uden huspriseffekten.

Kortlægning indenfor fem temaer

Status og udviklingsmuligheder
Der er gennemført en kortlægning indenfor temaerne landskab og natur, kulturhistorie, friluftsliv, turisme og erhverv. For hvert tema er der tilstræbt en besvarelse af tre spørgsmål: Hvordan er situationen nu (status)? Hvad er den ønskede
fremtidige situation (visionen)? Hvilke tiltag er nødvendige for at realisere visionen (handlinger)?
Rapporten beskriver først udvalgte lov- og planforhold for området. Den beskriver naturværdier ved at identificere 20 vigtige delområder indenfor Det
kulturhistoriske landskab. Naturindholdet i disse delområder er i undersøgelsesperioden blevet indgående beskrevet i forhold til emner som: Nuværende
naturindhold, særlige værdier, trusler og forslag til indsats.
Indholdet og karakteren af den eksisterende turisme beskrives efterfølgende,
med en påpegning af, at den eksisterende turisme i området - der har et stort
element af kulturturisme - er forenelig med visionen bag Det kulturhistoriske
landskab.
Ved kortlægningen af friluftslivet er det særlig bemærket, at et af særkenderne
ved Det kulturhistoriske landskab er den stærke position i koblingen turismeformidling-friluftsliv. Det skyldes, at der allerede findes en række besøgs- og
formidlingscentre som tilskynder til aktivt friluftsliv, formidler kulturhistorisk
viden og udgør populære turismeattraktioner. Her tænkes på institutioner som
Vikingeskibsmuseet, Lejre Forsøgscenter samt flere dele af Roskilde Museums
virksomhed (Hestebjerggaard, Tadre Mølle). Med etablering af Det kulturhistoriske landskab gives der mulighed for, at disse institutioner kan formidle bestemte aspekter af Det kulturhistoriske landskab.
Op mod fire millioner mennesker kan nå Det kulturhistoriske landskab indenfor
en rejsetid på to timer (Hovedstadsområdet, øvrige Danmark, det sydlige Sverige). Dette er bemærket i forbindelse med kortlægningen af erhvervslivet i området. Nærheden til Hovedstadsområdet kan udnyttes ved at udvikle markante
specialvarer og oplevelser i området, og ved at 'brande' området.
Undersøgelsesprojektets gennemførelse
Slutrapporten gennemgår undersøgelsesprojektets baggrund og gennemførelse.

Bygger videre på
tidligere erfaringer

Undersøgelsesprojektet bygger videre på tidligere bestræbelser på at skabe en
slags natur- og kulturpark i det nordlige Midtsjælland. Allerede i starten af
1960'erne var der bestræbelser på at etablere Den Midtsjællandske Naturpark. I
i 2003 blev dele af området udpeget som et muligt pilotprojekt for etablering af
en nationalpark omkring Roskilde Fjord. Pilotprojektet blev ikke igangsat som
en følge af klare tilkendegivelser fra landbrugsside mod et sådan nationalpark-
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projekt. Men efterfølgende viste der sig lokalt interesse for at undersøge muligheden for at etablere et 'kulturhistorisk landskab'. Kommunalbestyrelserne i
Lejre og Hvalsø kommuner, Økonomiudvalget i Roskilde Kommune samt Roskilde Amts udvalg for teknik og miljø godkendte derfor i november 2004
igangsættelsen af undersøgelsesprojektet, finansieret af støtte fra Friluftsrådet.
Interessen byggede på en formodning om, at hvis projektet understregede præmissen om frivillig deltagelse og endvidere betonede de nye muligheder for
lokal og regional udvikling som et sådan 'landskab' måtte give, ville der være
opbakning bag et sådan koncept.
Projektets grundtone

Tilgangen til undersøgelsesprojektet kan sammenfattes i tre forhold:
For det første er præmissen om frivillighed blevet brugt som en positiv drivkraft. Dermed er landbruget ikke blevet tvunget i en defensiv position, men har
bidraget aktivt til overvejelser om, hvordan Det kulturhistoriske landskab kan
bidrage til at styrke erhvervet.
For det andet har der været fokus på projektet som 'en mulighed'. Det er i projektperioden ofte blevet nævnt, at den fremtidige miljøregulering i området
sandsynligvis vil have rod i Habitats- og Vandrammedirektiverne frem for regulering som følge af Det kulturhistoriske landskab. Det er ydermere blevet
understreget - og endelig fastslået i Styregruppens vision for Det kulturhistoriske landskab - at landmænd indenfor Det kulturhistoriske landskab vil nyde en
fortrinsstilling, når det handler om at få adgang til midler som stilles til rådighed af den fremtidige organisation for Det kulturhistoriske landskab. Synspunktet er altså, at Det kulturhistoriske landskab vil assistere landbruget til at gennemføre de tiltag og tilpasninger som følge af den fremtidige miljølovgivning.
Et tredje forhold har været inddragelsen af lokale ressourcepersoner til det faglige arbejde såvel som til at sikre projektet gode relationer til eks. de store, eksisterende besøgscentre.

Organisering af undersøgelsesprojektet

En betingelse for at gennemføre projektet i dette korte forløb har været en organisation med fokus på fremdrift i projektet. Organisationen har bestået af:
•
•
•

•
•
Håndtering af konflikter

.

en politisk styregruppe, der har givet projektet politisk legitimitet ved at
bestå af centrale beslutningstagere (borgmestre, m.fl.)
en administrativ arbejdsgruppe, der har givet projektet forankring i forhold
til en række centrale myndigheder og institutioner
fem faglige temagrupper, der givet projektet faglig legitimitet ved at kortlægge den eksisterende situation indenfor bestemte fagfelter og foreslå udkast til delvisioner
tre løsere tilknyttede emnegrupper som har bidraget til ideskabelsen samt
et dagligt sekretariat, der har sikret projektet fremdrift og koordination.

For at sikre en smidig håndtering af eventuelle uoverensstemmelser og på et
tidligt tidspunkt at identificere mulige konfliktpunkter mellem eksempelvis
'grønne' synspunkter og synspunkter fra landbruget, mødtes en gruppe af landbrugsrepræsentanter og 'grønne' repræsentanter. Disse møder blev efterhånden
kendt som 'kaffeklubben'. 'Kaffeklubben' blev et billede på en ligefrem håndte-
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ring af konflikter. Frem for at blive forskrækket over uenigheder, handlede det
om så vidt muligt at foregribe dem og opstille modeller for løsning af disse.
Projektet gennemført
i tråd med Miljøministeriets anvisninger

Ansøgningen til Friluftsrådet indeholder en specifikation af 20 afgrænsede aktiviteter. Med gennemførelsen af disse er projektet blevet gennemført på en
måde, der er sammenlignelig med de af Miljøministeriet støttede pilotprojekter
omkring etablering af nationalparker.

Strategi for borgerinddragelse

Ved undersøgelsesprojektets igangsættelse ultimo november 2004 stod det
klart, at projektet stod overfor en særlig udfordring med at gennemføre borgerinddragelse på så kort tid - samtidig med, at der skulle gennemføres de øvrige
aktiviteter. Styregruppen valgte at igangsætte en række aktiviteter rettet mod
borgerinddragelse og samtidig erkende, at det indenfor et blot 7 måneder projektforløb ikke ville være muligt at opnå en ideel proces omkring borgerinddragelse. Til gengæld ønsker Styregruppen, at borgerinddragelsen videreføres i
efteråret 2005. Aktiviteter rettet mod borgerinddragelse har omfattet følgende:
Etablering af hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve, artikler i ugeaviser, etablering af et ungdoms- og borgerpanel, gennemførelse af konkrete aktiviteter og
afholdelse af et alternativt borgermøde.

Opbakningen til Det
kulturhistoriske
landskab

Det er den overordnede vurdering, at der er en god opbakning i store dele af
befolkningen til etablering af Det kulturhistoriske landskab, men at der også er
skepsis blandt en gruppe af landmænd i området. For at imødekomme denne forståelige - skepsis ønsker styregruppen at understrege, at det er helt afgørende
for den lokale accept af etableringen af Det kulturhistoriske landskab, at etableringen følger de præmisser og principper, der fremgår af slutrapporten.
Der er i projektets slutfase gennemført en survey i form af telefoninterviews
med 100 borgere i området. Undersøgelsen viser, at den samlede opbakning til
etablering af Det kulturhistoriske landskab er stor i lokalbefolkningerne:
82 % anser Det kulturhistoriske landskab for at være en god idé. Kun 5 % finder, at det ikke er en god ide. Opbakningen er størst i de kommuner (Lejre og
Hvalsø kommuner), hvor der er mest kendskab til projektet.
Det skal også bemærkes, at i aldersgruppen 18-29 år er opbakningen til etablering af Det kulturhistoriske landskab 100 %, i gruppen 30-49 år er opbakningen
på 83 % og i aldersgruppen over 50 år er opbakningen på 78 %. Dette indikerer
en mulig sammenhæng mellem alder og støtte: Jo yngre, jo mere positiv.
De adspurgte udtrykker stor opbakning til at fremme naturbeskyttelsen i området, til at øge den kulturhistoriske formidling og til at forbedre muligheder for
et aktivt friluftsliv.
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Et værdifuldt område
- som kan blive yderligere styrket
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2

Vision, afgrænsning, handling

2.1

Indledning

Denne slutrapport sammenfatter resultatet af undersøgelsesprojektet Det kulturhistoriske landskab, der er gennemført i perioden november 2004 - juni
2005. Undersøgelsesprojektet dokumenterer, at der i området findes naturmæssige, kulturhistoriske og formidlingsmæssige værdier af høj kvalitet, og at disse
kan øges ved at indgå i en fælles udvikling under betegnelsen 'Det kulturhistoriske landskab'.
Det kulturhistoriske landskab er en kulturhistorisk perle. Lokaliteter som Lejre
og Roskilde er enestående i national sammenhæng. Landskabeligt er området
karakteriseret ved samspillet mellem land og fjord, mellem skov og ager, mellem godslandskaber og den almene agrare bebyggelse, mellem land og by. Området ligger tæt på hovedstads- og Øresundsområdet, men er samtidig fuldstændigt anderledes.

Realisering af en
'gammel' tanke

Store dele af området blev fredet for årtier siden - "overdrevsfredningen" syd
for Skov-Hastrup og Særløse 1969, Selsø-Lindholm godser 1969, Torkilstrupfredningen 1970, Åstrup 1972, Ledreborg 1973 og senest Kisserup - Nr. Hvalsøfredningen i 1980. I forbindelse med disse fredningskendelser hedder det
flere gange, at de blev gennemført som led i den påtænkte naturpark i det nordlige Midtsjælland. Siden er lige så store arealer i området blevet udpeget som
EU Natura 2000 områder.
Naturparken blev ikke realiseret. Nu er der imidlertid mulighed for at etablere
Det kulturhistoriske Landskab i en form som fremmer både natur, kulturhistorie
og det levende liv på landet. Det er - i kort form - visionen bag Det kulturhistoriske landskab.

2.2
Præmisser for etableringen

Visionen

Visionen om Det kulturhistoriske landskab bygger på tre præmisser:
Præmis 1 - frivillighed: Det kulturhistoriske landskab påfører ikke lodsejerne
gener eller indskrænkninger mod disses ønsker. Der kan indgås aftaler med
lodsejere om, eksempelvis at ændre produktionspraksis i grønne korridorer eller

.
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at etablere adgang til kulturhistoriske værdier, og det sker i så fald frivilligt og
med tilbud om kompensation.
Præmis 2 - udgangspunkt i eksisterende fredninger, reguleringer og statsejede
arealer: Det foreslåede område består af værdifuldt landskab og er for en stor
dels vedkommende allerede dækket af ret stramme reguleringer i form af fredninger, habitatområdebestemmelser og er som værdifulde landskaber omfattet
af regionplanretningslinier vedr. landbrug, natur og kulturhistorie. Store naturområder er statsejendom. Det foreslåede område dækker således landskaber,
hvor særlig værdifuld natur, kulturhistorie og landskab med landbrug overlapper hinanden og sammenflettes.
Præmis 3 - et levende landdistrikt i udvikling: Etableringen af Det kulturhistoriske landskab må ikke føre til reduceret velfærd og livskvalitet for borgerne i
området. Tværtimod skal etableringen af 'landskabet' bidrage til en dynamisk
udvikling af landdistrikterne. Det kulturhistoriske landskab udvikler sig dynamisk i relation til nye muligheder som opstår i kraft af den generelle udvikling
af landbruget, erhvervsformer, naturgenopretning, ejerforhold og bosætningsmønstre mv.
Sammenhængen i
visionen

Visionen består af en overordnet vision, fem del-visioner samt en række handlinger som er nødvendige for at realisere visionen, jf. skitsen nedenfor. Visionen bygger på en grundig kortlægning af eksisterende forhold.
Figur 4

Den overordnede
vision

Sammenhængen mellem kortlægning, vision og handling

Den overordnede vision for Det kulturhistoriske landskab:
•

at værne om og formidle særdeles værdifulde kulturmiljøer, landskaber og
natur i de søndre dele af Roskilde Fjord og Bramsnæsbugten, godslandskaberne, skovlandskaberne og landbrugsområderne.

•

at sikre, at den fremtidige udvikling sker på et bæredygtigt grundlag med
respekt for landdistrikternes udviklingsmuligheder og befolkningens livs-
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vilkår. Det Kulturhistoriske Landskab skal fremstå som et nutidigt og realistisk dansk eksempel på, at natur, kulturhistorie, erhverv og friluftsliv kan
gå hånd i hånd med en nutidig samfundsudvikling.

Delvisioner

•

at skabe rammerne for en sammenhængende, levende formidling af et større område på tværs af interesser, ejerskel og administrative grænser.

•

at skabe og formidle sammenhænge mellem mennesker og natur, sammenhæng mellem tidligere tider og nutiden, sammenhæng mellem naturområderne, sammenhængen mellem kulturspor og naturgivne ressourcer, og
sammenhæng i formidlingen.

•

at bidrage til beskyttelse og forvaltning af internationalt bevaringsværdig
natur og historisk landskab, samt understøtte en bæredygtig socioøkonomisk udvikling i området, herunder understøtte en række formidlingsaktiviteter.

Der er opstillet seks del-visioner til konkretisering af den overordnede vision:
Kulturhistorien: I Det kulturhistoriske landskab gøres kulturhistorien i højere
grad synlig og tilgængelig for lokalbefolkningen såvel som for besøgende. Det
sker ved en omfattende formidlingsindsats, hvor formålet er at vise sammenhængen over tid i menneskets brug af natur og ressourcer og dermed vise sammenhængen mellem natur, landskaber og kulturspor.
Landskabet og naturen: I Det Kulturhistoriske Landskab styrkes indsatsen for
bevaring og delvis genskabelse af områdets karakteristiske landskaber og natur,
herunder dyre- og plantelivets egnskarakteristiske mangfoldighed. Befolkningen tager aktiv del i forvaltningen, brugen og udviklingen af naturværdierne og
landskabet inden for området.
Friluftslivet: I Det kulturhistoriske landskab fremmes muligheden for og adgangen til et bredt felt af friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistorieoplevelser.
Dette styrker livskvaliteten, folkesundheden og den nationale viden og bevidsthed om natur, historie, kultur, m.v.
Erhvervslivet: I Det kulturhistoriske landskab produceres en række højværdi
fødevarer, non-food produkter og oplevelser. For deltagende producenter sker
en samlet 'branding' og markedsføring af produkterne, og der er etableret nye
afsætningssystemer for produkterne. Denne fokus bidrager til at tiltrække vidensbaserede erhverv til området.
Turismen: I Det kulturhistoriske landskab samarbejder aktører indenfor turismeområdet om at tilbyde besøgende hensigtsmæssig adgang til natur og kulturhistorie med særlig vægt på oplevelser for sanser og følelser samt overraskende
opdagelser, suppleret med spændende servicetilbud hvad angår transport, bespisning og overnatning. Der ønskes vægt på kulturnær og naturnær turisme
med respekt for landskabets værdier og lokalbefolkningen.

.
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Forskning og uddannelse: I Det kulturhistoriske landskab er der et tæt samspil
og udveksling af viden, m.v. mellem områdets praktikere og brugere og forsknings- og uddannelsesinstitutioner (RUC, Lyngby Landbrugsskole, tekniske
skoler, m.fl.) og organisationen Det kulturhistoriske landskab indenfor emner
som regionaludvikling, landskabskortlægning, miljø- naturforvaltning, og turismeudvikling m.m.
Figur 5

2.3

Sammenhængen mellem overordnet vision og delvisioner

Samlet motivering for Det kulturhistoriske
landskab

Kombination af værdier

Det er kombinationen af naturrigdom, landskabspragt, kulturhistorisk intensitet
og formidlingsmæssig kompetence og kapacitet, der er den samlede motivation
for Det kulturhistoriske landskab og som gør en udpegning oplagt. Det er ingen
tilfældighed, at et centralt begreb i visionen og i øvrigt også i kortlægningen af
området er 'sammenhæng'. Det kulturhistoriske landskab kan nemlig vise og
skabe sammenhæng mellem naturen og menneskets brug af naturen, mellem i
dag adskilte naturområder, mellem fortid og nutid og mellem beskyttelse og
benyttelse af naturen.

Sammenhængen vil
blive tydeligere

Ved en udpegning som nationalpark, med det indhold, der fremgår af visionen,
vil det være muligt at vise disse sammenhænge tydeligere. Det vil eksempelvis
ske ved, at de store besøgscentre i større grad koordinerer deres formidlingsindsats, og ved at der skabes nye muligheder for erhvervsmæssig udvikling i tråd
med visionen om 'landskabet'.
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I tabellen nedenfor er det punktvist nævnt, hvad der berettiger til at området
udpeges, og det er nævnt hvilke perspektiver, der er forbundet med en udpegning af området som en nationalpark.
Tabel 1

Natur og
landskab

Oversigt over eksisterende værdier ved Det kulturhistoriske landskab og
angivelse af, hvordan området kan styrkes via udpegning
Eksisterende styrker og værdier i
området som berettiger til, at det
udpeges som nationalpark

Nye muligheder som følge af at
blive udpeget som nationalpark

Et stort område med fire markante
landskabstyper - en mosaik af landskaber

Binde landskabstyperne bedre
sammen via 'grønne korridorer'

En række lokaliteter med særlige
naturmæssige værdier

Sikre egnskarakteristisk biodiversitet
Være laboratorium for, hvor langt
man kan nå for at få en styrkelse af
naturgrundlag som baserer sig på
frivillig inddragelse og dialog med
landbruget

Kulturhistorie

Høj intensitet af kulturspor og kulturmiljøer. Gør det muligt at vise
danmarkshistorien i landskabet

Generel større synlighed af kulturhistorien. Give befolkning og besøgende forståelse for samspil mellem
naturen og menneskets udnyttelse
af naturen

Friluftsliv og
turisme

Gode eksisterende faciliteter af stor
nytteværdi for lokalbefolkning og
borgere i Hovedstadsområdet.

Bedre koordination mellem besøgscentrene.

Stærk profil omkring formidling samt
gode potentialer for udbygget formidling
Erhverv

Velfungerende landdistrikt.
Nærhed til stort købestærkt marked
(Hovedstadsområdet)

Nye standarder for sammenhængende friluftslivtilbud

Mulighed for at udvikle marked og
afsætningssystemer for højværdiprodukter og 'branding' af området

Tradition for godt håndværk,
Forskning

Forskningsmiljøer med relevans for
mange aspekter af en dansk nationalpark, som RUC, RISØ, DMU,
Lyngby Landbrugsskole, m.fl.

Skabe sammenhæng mellem teori
og afprøvning i praksis indenfor
relevante fag (miljø, geografi, turisme, borgerinddragelse, nationalparker, m.v.)
Etablere langt tættere samspil med
relevante studie- og forskningsmiljøer

Anerkendelse af potentiale

.

De værdier, der ligger til grund for undersøgelsesprojektet og som dokumenteres i denne rapport, er for nylig blevet påskønnet. Det kulturhistoriske landskab
er således indstillet til Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2005. Styregruppen
finder denne anerkendelse opmuntrende. Se tekstboks nedenfor for uddybning.
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Tekstboks 1

Indstilling af Det kulturhistoriske landskab til Nordisk Råds Natur og
Miljøpris 2005.

Nordisk Råds Natur- og Miljøpris, på 350.000 dkr., vil i 2005 blive tildelt en person, erhvervsvirksomhed, eller organisation i Norden, som fremgangsrigt arbejder for og medvirker til at synliggøre, opretholde, bruge og/eller forvalte værdifulde kulturlandskaber i Norden, således at de samlede natur- og kulturværdier bibeholdes og udvikles.
Friluftsrådet indstiller ”Det Kulturhistoriske Landskab på Roskilde-, Lejre og Hvalsøegnen” til årets Natur- og Miljøpris 2005.
Beskrivelse af området
Samspillet mellem natur og menneske helt fra istiden over sten-, bronze og jernalder til
vikingetid er synlig i landskabet som intet andet sted i Danmark. Stenalderens køkkenmøddinger inde i landet vidner om stenalderhavets udstrækning, da klimaet blev mildere efter
istiden. Oldtidsgravhøje findes i dette landskab i så stort antal som intet andet sted i Danmark. De tronede tæt på de gamle hulveje, som stadig er bevaret i skovene.
Ved overgangen mellem oldtid og historisk tid, hedenskab og kristendom, har vi myter og
sagn om de første danske konger i Lejre kaldet Skjoldungerne. De blev fortalt for at forklare og begrunde kongemagten og dens dyder. Sagnene er formentlig opstået i yngre jernalder i den periode, hvor der vitterlig blev bygget et kongesæde i Lejre. Kongesædet bestod i
omkring 500 år frem til Roskilde blev bygget omkring år 1000.
Vikingeskibsfund, skibssætninger og meget mere taler deres tydelige sprog i landskabet og
under vandet. Fra hvert eneste årti fra vikingetiden til nutiden har Roskildeegnen meget
velbevarede og synlige spor i landskab og by. Roskilde Domkirke, der er på verdenskulturarvlisten, og som er hvilested for de danske regenter siden Margrethe den første for
600 år siden, kan ses fra store dele af det omhandlede landskab.
Danmarks historie om både dramatiske magtkampe og den stille dagligdag, om natur, menneske, landskab, by, ritualer, kultur og udfordringer kan ikke anskueliggøres bedre end her.
Det særlige ved området er således de meget synlige og vigtige kulturspor og kulturmiljøer
i naturen som giver dette landskab national betydning, den usædvanligt flotte sammenhæng
mellem natur, skov land, by og vand samt traditionen for avanceret kulturhistorisk formidling som allerede findes i området.
Sammenhængende formidling
I Det Kulturhistoriske Landskab findes allerede nogle af de kendte kulturformidlende institutioner i Danmark i form af Vikingeskibsmuseet, Lejre Forsøgscenter samt en række mindre formidlingsstationer og lokale museer. Ledreborg Gods har fra Realdania Fondet modtaget et to-cifret millionbeløb til istandsættelse af sin slotspark, hvortil der er offentlig adgang.
Ved at indgå i samarbejdet om Det Kulturhistoriske Landskab vil disse institutioner i endnu højere grad kunne lægge vægt på en samlet formidling af kultur- og naturværdier og
ydermere er det et mål at åbne for ”oversete” kulturværdier, f.eks. det ny Lejre Museum på
Hestebjerggaard.
Det Kulturhistoriske Landskab kan formidle menneskets udnyttelser af naturgrundlaget
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gennem tiderne: Fjorden som grundlag for fiskeri, jagt og transport, skovene til bygningstømmer, brændsel og skovgræsning, enge og overdrev til græsning osv.
Den bærende idé er at fremhæve, bevare og udvikle områdets karakteristiske natur og den
heri velbevarede (og levende) kulturhistorie. Der bygges på i forvejen gældende fredninger
m.v. og herudover alene på frivillig deltagelse, hvilket antages at give de bedste og hurtigste resultater.
Det er målet at vise området som et nutidigt og realistisk eksempel på, at natur, kulturhistorie og friluftsliv kan gå hånd i hånd med en bæredygtig, nutidig samfundsudvikling.
Motivation for indstillingen
Friluftsrådet ser i ”Det kulturhistoriske Landskab” et utroligt engagement og en ægte vilje
fra både offentlige og private institutioner, fra både myndigheder og lokalbefolkningen, til
at styrke og fremme en fælles identitet for området, skabe synlighed og formidling om en
række kulturværdier og samtidig binde det op i en tæt samhørighed til den omgivende natur og nutidens moderne kultur. Friluftsrådet mener, at ”Det Kulturhistoriske Landskab” er
en oplagt kandidat til årets nordiske pris fordi:

•
•
•

områdets kulturminder er en meget vigtig del af den fællesnordiske kulturarv
parterne udvikler, forvalter og formidler med nutidens viden og værktøjer et meget
værdifuldt kulturlandskab
værdien af en nordisk anerkendelse vil få kolossal betydning for den fortsatte styrkelse af samhørighed og identitet mellem de mange parter

Udtalelse fra Kristianstads Vattenrike
Indstillingen er støttet af Ekomuseum/Biofæreområdet Kristianstads Vattenrike
(www.vattenriket.se). Ekomuseumschef Sven-Erik Magnusson anbefaler indstillingen
og skriver i sin motivation herfor bl.a. følgende:
Undertecknad har haft den stora förmånen att bli inbjuden av projektgruppen för det
Kulturhistoriska landskapet, för att delge erfarenheter från arbetet med Biosfärområde
Kristianstad Vattenrike och samtidigt få ta del av det pågående arbetet med det Kulturhistoriska landskapet.
Under två dagar var några lokala initiativtagare mina värdar och jag blev mycket sakkunnigt och engagerat guidad runt i landskapet som består av en kombination av geologiska strukturer, natur (skog, våtmarksområden, betes- och slåttermarker, sjöar och
fjordlandskap), öppen jordbruksbygd, väl fungerande städer i randområdena, kulturinstitutioner och museer, och en enastående och unik historia från arilds tid ända fram till vår
tid. Roskilde–, Lejre området spelar också en mycket central historisk roll sett ur ett
Nordiskt perspektiv.
Dessa både ur danskt nationellt och ur ett skandinaviskt perspektiv otroligt höga värden
i kombination inom ett så väl samlat område gör att området är mycket lämpligt som en
framtida nationalpark. Den stora kunskap, strukturella kompetens och engagemang som
jag upplevde bland alla kategorier medarbetare jag träffade visar tydligt att projektet har
alla möjligheter att bli en både nationell och internationell succés.

.
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2.4

Formål med afgrænsning

Geografisk afgrænsning

2.4.1 Overvejelser omkring formål med afgrænsning
I undersøgelsesprojektet er afgrænsningsspørgsmålet blevet indgående drøftet.
Herunder er det vurderet, om det er hensigtsmæssigt med en fast afgrænsning af
et mindre område eller en løsere afgrænsning af et større område. Den ydre afgrænsning tjener i dette tilfælde to formål:
Det første formål er formidling: Det er vigtigt at kunne vise, hvad der er indenfor og udenfor. Ved at have en nogenlunde klar ydergrænse, er det nemmere at
kommunikere og forstå idéen med at oprette et kulturhistorisk landskab.
Det andet formål er prioritering af tiltag: Ved at være beliggende indenfor
'landskabet' får lodsejerne og lokalbefolkningen fortrin til at modtage midler til
at gennemføre projekter som sker som et led i den almindelige udvikling og
drift af 'landskabet'. Derudover anbefales det, at lodsejere indenfor 'landskabet'
får en fortrinsstilling ved tildeling af offentlige midler, eks. til miljøvenligt
jordbrug, teknologifremme, naturgenopretningsmidler, m.v.
Formålet med afgrænsningen er derfor ikke at pålægge nogle lodsejere byrder
frem for andre. Afgrænsningen gør det derimod muligt at tildele nogle lodsejere
en fortrinsstilling frem for andre (se nærmere i afsnit 2.4.2).

Øvrige overvejelser
bag afgræsning

Af øvrige overvejelser, som ligger bag forslaget til afgrænsning, skal nævnes:
•

at området er afgrænset, så der indenfor er en særlig intensitet og koncentration af natur-, landskabs- og kulturhistorieværdier

•

at det er et særkende ved Det kulturhistoriske Landskab, at det rummer en
flerhed af værdier som fletter sig ud og ind mellem hinanden

•

at afgrænsningen også bygger på kommunegrænserne, samt veje og andre
topografiske træk, som å-dale og kyster. Der er samtidig en klar erkendelse
af, at der findes områder udenfor Det kulturhistoriske landskab som det
ville være naturligt at knytte an til på sigt

•

at 'landskabet' derfor kan ændres; afgrænsningen er ikke endegyldig (jf.
præmis 3) hvilket betyder, at lodsejere udenfor den foreslåede afgrænsning
kan søge om at blive optaget i 'landskabet', for dermed at få de fortrin som
følger af en beliggenhed indenfor 'landskabet'. Der skal præciseres nærmere retningslinier for denne proces.

Skitsen nedenfor viser afgrænsningen.
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Figur 6

'Indre grænser'

Afgrænsning af området

Der har endvidere fra landbrugets side været udtrykt ønske om, at der sker en
tydelig markering af en slags 'indre grænser' i området ved at vise, hvilke områder indenfor områder, der er a) Natura 2000 områder, b) fredede og c) kulturhistorisk landskab i øvrigt. Denne opdeling vises i figuren nedenfor. Opdelingen vil tjene som prioriteringsredskab ved tildeling af støtte. Nærmere regler og
procedurer herfor fastsættes senere.
Det skal i den forbindelse igen betones, at uanset hvilken af disse 'zoner' en given lodsejers jord er beliggende, vil vedkommende ikke blive mødt med nye
reguleringskrav som skyldes oprettelse af Det kulturhistoriske landskab. I øvrigt er der jordbrugsdrift næsten overalt i 'Landskabet'. Fortsat landbrugsdrift er
en forudsætning for, at landskabet kan plejes som forudsat.

.
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Figur 7

Områdets størrelse

Afgrænsning af området, med visning af forskellige arealer indenfor
området

Det kulturhistoriske landskab er på ca. 23.000 hektar. Knap en tredjedel heraf
er udlagt som Natura 2000 områder; knap en tredjedel er fredede områder og
ca. 40% er kulturhistorisk landskab i øvrigt, jf. tabellen nedenfor.
Tabel 2

Områdets størrelse, fordelt på kategorier

Kategori

I procent af total

Natura 2000 områder

7.000

30

Fredede arealer

7.000

30

Kulturhistorisk landskab i øvrigt

9.000

40

23.000

100

Total

Positiv motivering

Areal i hektar

2.4.2 Principper omkring beliggenhed 'indenfor' eller 'udenfor'
Det følger af præmissen om frivillighed, at en beliggenhed indenfor landskabet
ikke medfører restriktioner. En beliggenhed i Det kulturhistoriske landskab
medfører derimod en fortrinsstilling i en række tilfælde. Det kulturhistoriske
landskab anvender således ikke 'pisk', men kun 'gulerod' for at motivere befolkningen i området til engagement. Det betyder, at Det kulturhistoriske landskab
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præcist udvikler sig i den takt, der er lokalt ønske om - hverken mere eller mindre. Baseret på tilkendegivelser i undersøgelsesprojektet vil dette sandsynligvis
ikke føre til en langsom udvikling. Tværtimod er det Styregruppens opfattelse,
at i et område som dette vil princippet om frivillighed bidrage til engagement
og initiativ, som er forankret i befolkningens glæde over området.
I tabellen nedenfor er skitsemæssigt beskrevet, hvilke implikationer en beliggenhed henholdsvis udenfor og indenfor Det kulturhistoriske landskab vil have
for lodsejerne og beboerne.
Tabel 3

Forskel mellem ' indenfor' og 'udenfor' ved Det kulturhistoriske landskab
Beliggenhed udenfor landskabet

Beliggenhed indenfor landskabet

Restriktioner som følge
af oprettelse af 'landskabet'

Ingen restriktioner som følge
af oprettelse af 'landskabet'

Ingen restriktioner som følge af
oprettelse af 'landskabet'

Prioritering ved allokering af midler fra Det
kulturhistoriske landskab

Ingen adgang til midler

Mulighed, idet det er forslag og
initiativer inde i området som
kan få del i midler til udvikling af
området

Prioritering ved allokering af offentlige midler
i øvrigt

Ingen fortrinsstilling ved allokering af offentlige midler

Styregruppen anbefaler, at der
gives fortrinsstilling ved allokering af offentlige midler

Formidling & 'branding'
af området

Indgår ikke i formidlingen af
området

Indgår i formidlingen af området

2.5

Forvaltningsplan

Gennemførelsen af visionerne om bevaring, fremme og formidling af landskabets natur- og kulturværdier kræver indsats og investering. De nugældende reguleringer, tilskudsordninger og budgetter vil ikke kunne give området og visionerne den fremdrift, der skal til for at sikre befolkningens nødvendige interesse, opbakning og ansvarlige ejerskab for sagen.
Finansiering

Det anses således for afgørende, at der gives statslig finansiering til projektet til
supplering af den finansielle og materielle indsats, der ydes af EU-midler, staten, amtet, kommuner, museer og private lodsejere. Statslig finansiering forekommer også naturlig i lyset af, at der er tale om et forslag til en nationalpark,
med det særlige indhold som lægges i Det kulturhistoriske landskab.
Jo større statslig finansiering, jo mere og bedre natur, kulturhistorie og formidling kan vi byde lokalområdet, den danske befolkning samt udenlandske gæster. Styregruppen har vurderet størrelsesordenen for et årligt budget for Det
kulturhistoriske landskab, set i lyset af bl.a. temagruppernes konkrete forslag og
den lokalerhvervsøkonomiske analyse. Et minimumsbudget vil være på 4 mio.
kr. pr. år, hvilket vil kunne dække en lille stab på 2-3 personer til organisering
og formidling samt et beløb til foranstaltninger og aktiviteter i landskabet. Et

.
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mere realistisk budget vil være 8 millioner kr. pr. år, hvilket herved anbefales
finansieret af staten. Efter et par år må budgettet m.v. evalueres nærmere. Der
vil være betydelige etableringsomkostninger til lokaler, IT- udstyr, m.m.

Figur 8

Blomstrende mark og grøftekant ved Valborup, Hvalsø

2.5.1 Forvaltning
Det anses for afgørende vigtigt, at Det Kulturhistoriske Landskab og Nationalparken er et lokalt forankret projekt med lokal ansvarlighed og fremdrift. Et
'top-down' styret projekt i statsligt regi anses for at ville kunne modvirke intentionerne om det ”glade” projekt, hvor mange har lyst at bidrage, fordi vi er stolte over områdets kvaliteter.
Tilsvarende foreslås det, at der ikke skal være tale om et kommunalt projekt
styret af en kommunal afdeling, idet der herved hurtigt bliver tale om en myndighedsfunktion. Det anbefales, at myndighedsfunktionen holdes adskilt fra
selve projektet, som skal have fokus på realisering af visionen gennem direkte
samarbejde blandt de aktivt deltagende parter og lodsejere.
Lokale grupper

Det anbefales videre, at der oprettes lokale grupper, eks. bestående af en kreds
af lodsejere og lokalpersoner, bylav, e.lign. som løbende bidrager med forslag
til tiltag og aktiviteter, giver løbende information til projektkontoret om forhold
'ude i marken' (fugle, vildt, landbrugsaktiviteter, m.v.) og som dermed bidrager
til den lokale forankring af 'landskabet'.
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Det foreslås, at den fremtidige Styregruppe får det overordnede ansvar for:
•
•
•
•
•
•
•

Vedtagelse af dispositionsbudget
Tildeling af tilskud og kompensation til foranstaltninger og aktiviteter
Dialog med og støtte til de lokale grupper
Dialog med interessentforsamlingen m. fl.
Tilsyn og evaluering
Årsrapportering og regnskabsaflæggelse til myndigheder og interessentorganisationer
Være ajour ned den (inter)nationale udvikling om Nationalparker m.v.

Det antages, at en mødekadence på ca. 4 møder årligt vil være hensigtsmæssig
– i starten dog oftere. Styregruppen kan have følgende sammensætning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borgmester, udvalgsformand eller andet medlem af det ny Roskilde Byråd
Borgmester, udvalgsformand eller andet medlem af den ny Lejre Kommunalbestyrelse
Repræsentant for Miljøministeriet
Repræsentant for Friluftsrådet
Repræsentant valgt blandt de deltagende produktionslandbrug i området
Repræsentant valgt blandt de deltagende familielandbrug i området
Repræsentant valgt blandt de deltagende fredede godser i området
Repræsentant valgt blandt de deltagende grønne foreninger i området
Repræsentant valgt blandt deltagende kulturhistoriske foreninger i området
Repræsentant for museerne i området
Repræsentant valgt blandt de deltagende enkeltpersoner eller lodsejere
Repræsentant for turisme-erhvervet
Repræsentant for erhvervsforeningerne i området.

Landbrugs- og lodsejerrepræsentanter kan derudover i en indkøringsperiode
udpege endnu en repræsentant til styregruppen.
Projektkontor

Det foreslås, at der etableres et Projektkontor med en mindre stab, eventuelt i
tilknytning til én af de eksisterende formidlingsinstitutioner i området, med følgende opgaver og ansvar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.

Betjening af styregruppe, de lokale grupper, øvrige interessenter og interessantforsamling samt myndigheder
Daglig ledelse af indsatsen, koordinering mellem aktørerne, herunder i forhold til erhvervsudvikling og turismeindsatsen.
Videreudvikling og vedligeholdelse af en dynamisk hjemmeside
Borgerhenvendelser
Støtte og rådgivning til landbrug og lodsejere
Naturvejledning og egne aktiviteter
Forhandlinger med lodsejere om frivillige aftaler
Formidling, avisartikler, udgivelse af materialer, afmærkning i terrænet.
Fundraising, budget, regnskab, årsplaner og beretninger
Forskningskontakt, statistik, analyse, evaluering, konceptudvikling
Opbygning af netværk til relevante faglige miljøer og lignende projekter.

31

Det kulturhistoriske landskab

Projektkontoret bør fuldt udbygget have følgende bemanding:
•
•
•
•
•
•
•
Interessentforsamling

Parkinspektør
Naturvejleder
Landbrugs/natur konsulent
Webmaster / info-medarbejder
Kontormedarbejder
Studentermedhjælpere
Frivillige hjælpere og free lance rangers

Det foreslås desuden, at der etableres en Interessentforsamling, der mødes en
eller to gange årligt for information og drøftelse af forholdene i relation til projektet. Deltagere vil være alle, der deltager i projektet som lodsejere, foreningsrepræsentanter, styregruppe, og frivillige rangers. Det antages, at forsamlingen
nemt vil tælle 100 deltagere. Rent praktisk kan Interessentforsamlingen bruges
til valg af de lokale repræsentanter til Styregruppen.
I overgangfasen efter afleveringen af rapporten til miljøministeriet og til etablering af det endelige projekt, foreslås det, at den nuværende styregruppe fortsætter, medens den nuværende arbejdsgruppe suppleres med de til den kommende
styregruppe foreslåede repræsentanter for landbrug og grønne organisationer.
Tekstboks 2

Logo for Det kulturhistoriske landskab

Som logo for Det kulturhistoriske landskab er der valgt et ca. 1400 år gammelt smykke, en såkaldt slangefibel, der
for nylig er blevet fundet ved Gl. Lejre.

Historien bag smykket er følgende: I 400-årene efter Kristi fødsel var der sket et religionsskifte i Norden. Asetroen
– med guder som Odin, Frej og Thor – havde afløst en anden og ældre forestillingsverden. Asetroen er en naturreligion med tydelige shamanistiske træk. På guldbrakteater fra 400-500-tallet ses bl.a. afbildninger af kendte scener
fra den nordiske mytologi, men der er også vanskeligt forståelige motiver med hornede dyr, en rytter, flyvende
mandslinge, fugle og runer. Muligvis er det shamanens rejse til åndernes verden, der skildres.
Ornamentikken i 500-700-årene på bl.a. smykker, våben og hjelme omfattede fremstillinger af bl.a. fugle, slanger,
fisk, heste og vildsvin. Dyrene er sjældent naturalistiske, men derimod fantasifulde – ofte groteske – symboler
med rødder i den nordiske mytologi og heltesagn.
Slangefiblen (i fagsproget også kaldet en S-formet fibel) fra Fredshøj i Gl. Lejre er et fint eksempel på denne stil i
årtierne omkring 600 e.Kr. For shamanen er slangen en hjælpeånd, der skal følge ham eller hende ind i åndernes
eller den underjordiske verden. Findestedet ved Fredshøj var i 400-500-årene en vigtig lokalitet. Hér lå en 47 meter
lang hal ved siden af et hørg, en hellig stendynge, hvor man bl.a. ofrede dyreblod på ophedede sten.
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2.6

Handlingsplan

Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig implementering af konceptet for Det
kulturhistoriske landskab opstilles en handlingsplan. Denne handlingsplan opdeles i tre faser, der alle - med udgangspunkt i overvejelser/principper om relevansen for den givne fase - beskrives i det nedenstående. Faserne er:
•
•
•
Det korte sigt

Det korte sigt
Det mellemlange sigt
Det lange sigt

Det korte sigt er perioden fra 1. juli 2005 og frem mod endelig national
beslutning angående nationalparker i Danmark.
Det vurderes nødvendigt at opretholde et politisk beredskab frem mod den endelige nationale beslutningsproces vedr. nationalparker i Danmark. Styregruppen bør derfor mødes ad-hoc med henblik på at drøfte problemstillinger opstået
i forbindelse med den politiske behandling af de til ministeren indkomne forslag fra nationalparkpilotprojekterne og undersøgelsesområderne, herunder Det
kulturhistoriske landskab.
Der bør desuden være et administrativt niveau til at overvåge og reagere på
henvendelser og udviklinger fra eksterne parter. Det kan være pludseligt indtrufne ændringer i forudsætningerne for projektet på det lokale eller nationale
plan. Således skal et administrativt niveau kunne reagere, og indkalde Styregruppen med henblik på drøftelser og beslutninger angående respons på udviklingen i denne fase.
Ydermere nyder Det kulturhistoriske landskab god tilslutning blandt de forskellige, deltagende interessenter. Mange har således deltaget i de igangsatte Temagruppearbejder, ligesom øvrige frivillige og parter har bidraget med stort engagement i projektet. Dette arbejde og engagement bør fortsætte.
Der er med andre ord brug for at sikre sig fortsat engagement hos de aktører,
der skal medvirke til at implementere selve konceptet hvis/når Det kulturhistoriske landskab udvælges som officiel nationalpark. Det gøres gennem kommunikation og afvikling af konkrete aktiviteter. Som minimum opretholdes følgende aktiviteter:
•
•
•
•
•

Det mellemlange sigt

.

Udbygget dialog med interesserede lodsejere, foreninger, m.fl., herunder
støtte til oprettelse af lokale grupper.
Drift af hjemmeside, herunder øvrige kommunikationsopgaver
Drift af sekretariatet
Arbejdsgruppe
Styregruppe

Det mellemlange sigt strækker sig fra den endelige nationale beslutning vedr.
nationalparker i Danmark, og ca. to år frem. Længden på denne periode kan
udvides, hvis det skønnes nødvendigt.
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Denne fase er en etableringsperiode, hvor implementeringen af konceptet for
alvor tager fart, ligesom de første erfaringer indhøstes og evalueres. Gennem
faseforløbet skal en egentlig organisering, og administration på plads ligesom
Styregruppen for Det kulturhistoriske landskab skal vælges. Endvidere vil der
her blive udarbejdet en forvaltningsplan.
Det lange sigt

Det lange sigt strækker sig ca. fra to år efter udpegningen af Det kulturhistoriske landskab og frem. Principielt er der ingen øvre grænse for perioden, idet
den for så vidt strækker sig uendeligt.
Det lange sigt udstikker langsigtede mål for de fremtidige indsatsområder i Det
kulturhistoriske landskab. Med udgangspunkt i nedenstående aktivitetsmål arbejder den administrative organisation samt Styregruppen med løbende udvikling af nationalparken.
Der foretages endvidere en gang årligt opfølgning på de opsatte mål, og en ny
detaljerede handlingsplaner udarbejdes og kommunikeres til relevante parter,
herunder publikum.

De konkrete tiltag og
handlinger

De fem nedsatte temagrupper, der har bidraget til kortlægning, har fremsat cirka 75 konkrete forslag til tiltag, indenfor de forskellige kategorier. Disse forslag
udgør dermed et kvalificeret grundlag for udvælgelse af konkrete handlinger,
når det er blevet afklaret om 'landskabet' vil modtage national finansiering. I
tabellen nedenfor er nævnt eksempler på forslag som temagrupperne er fremkommet med. I kapitel 3 er disse forslag til handlinger beskrevet i forhold til
kortlægningen.
Det har været vanskeligt at gennemføre en prioriteringsproces af disse tiltag, så
længe, der fortsat er uklarhed omkring fremtidige finansieringsmuligheder. Styregruppen finder, at de foreslåede tiltag udgør et godt grundlag for den efterfølgende prioriteringsindsats.

2.7
Vurdering af scenarier

Erhvervs- og velfærdsøkonomisk vurdering

Der er foretaget en samfundsøkonomisk vurdering af Det kulturhistoriske landskab. Den består af to dele: En lokalerhvervsøkonomisk vurdering, der fokuserer på de direkte økonomiske konsekvenser for lokalområdet, og en velfærdsøkonomisk vurdering, der ser på de bredere økonomiske konsekvenser for samfundet som helhed. Analysen vurderer, om der vil være en merindtjening ved
etablering af Det kulturhistoriske landskab set over en 20-årig periode.
Lokalområdet er afgrænset til de fire kommuner, Bramsnæs, Hvalsø, Lejre og
Roskilde, hvor 'landskabet' er tænkt placeret. Samfundet som helhed er afgrænset til Danmark. Der er udviklet to scenarier til beskrivelse af udformningen af
Det kulturhistoriske landskab:
•

Et scenarium, der eksemplificerer en ikke særlig vidtgående gennemførelse
af Det kulturhistoriske landskab
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•

Scenarierne er eksempler på implementerings-forløb

Et scenarium, der eksemplificerer en mere vidtgående gennemførelse af
Det kulturhistoriske landskab.

De to scenarier skal fortolkes som to mulige eksempler på hvorledes Det kulturhistoriske landskab kan oprettes og udvikles. Det er således vigtigt at gøre
sig klart, at der ikke med disse to scenarier er tale om et valg af nationalparkens
endelige udformning. Scenarierne udgør hver især typiske eksempler på forskellige niveauer for implementering - og analysen viser, hvad de lokal- og
samfundsøkonomiske konsekvenser vil være ved en implementering af disse
eksempler. De to scenariers konsekvenser måles i forhold til en situation uden
etablering af Det kulturhistoriske landskab, også kaldet basis-scenariet.
Det er endnu uklart, hvorledes Det kulturhistoriske landskab skal finansieres.
Der er dog en klar forventning om, at en stor del af omkostningerne finansieres
gennem statslige midler. Der er således i beregningerne taget hensyn til, at
eventuelle omkostninger forbundet med kompensation finansieres af staten.
Omkostninger til naturgenopretning i øvrigt, friluftsliv, kulturhistorie og formidlingscentre finansieres 75% statsligt og resten lokalt. Investeringer, der er
erhvervsrettede, finansieres lokalt.

Lokalerhvervsøkonomiske omkostninger

De væsentligste lokalerhvervsøkonomiske omkostninger er følgende:
•

Omlægning af landbrug: I scenarium 1 antages der ingen ændringer i
landbrugsdriften og arealanvendelsen. Med henblik på at illustrere størrelsesorden af en eventuel omlægning af landbruget i scenarium 2, er der
gennemført beregninger på omlægning af et areal svarende til etablering/forbedring af en grøn spredningskorridor fra Store Kattinge Sø til Lejre og videre til Skov Hastrup.
Omlægningen i det tænkte eksempel vil - i tråd med Styregruppens betoning af princippet om frivillighed - ske gennem frivillige aftaler med involverede lodsejere. Det betyder, at den økonomiske kompensation mindst
skal svare til jordens nettoafkast eller alternativt prisen for leje af jord. Udgiften ved landbrugsomlægningen bliver i størrelsesordnen godt 2,3 mio.
kr. årligt, når den fulde effekt er slået igennem efter 10 år. Idet omlægningen forventes at være fuldt ud kompenseret fra statslig side bliver nettoeffekten for lokalområdet nul.
Det understreges, at der kun er tale om et eksempel, som er medtaget for
at illustrere mulige konsekvenser.

•

.

Etablering og drift af friluftsfaciliteter: Omkostninger til friluftsfaciliteter, primært udvidelse af cykel- og trampestinettet samt fugletårne, løber
op i en samlet anlægsinvestering på ca. 11 mio. kr. i scenarium 2 og 4,3
mio. kr. i scenarium 1. Driftsomkostningerne forventes at udgør 170.000
kr. og 70.000 for henholdsvis Scenarium 2 og 1.
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•

Lokalerhvervsøkonomiske gevinster

Naturpleje, og kulturhistorisk formidling: De herunder hørende aktiviteter er baseret på temagruppernes forslag. Omkostningerne til disse komponenter er dog ikke specificeret i detaljer. Der er afsat et årligt beløb på:
-

Scenarium 1
Naturpleje: 245.000 kr. til investeringer og 319.000 kr. til drift.
Kulturhistorisk formidling: 1,7 mio kr. i investeringer og årlig driftsomkostninger på ca. 275.000 kr.

-

Scenarium 2
Naturpleje: 736.000 kr. til investeringer og 727.000 kr. til drift.
Kulturhistorisk formidling: 3,6 mio. kr. i investeringer og årlig driftsomkostninger på ca. 353.000 kr.

•

Turisme og erhvervsforhold: Der er afsat et mindre engangsbeløb til forbedring af turismeforholdene i forbindelse med Scenarium 1, der andrager
88.000 kr. I scenarium 2 er der også afsat et engangsbeløb til forbedring af
cykelturismen, således at de samlede forbedringer andrager 540.000 kr.
Indsatsen til markedsføring af området vil derudover også blive markant
øget via Det kulturhistoriske landskabs sekretariat, som bl.a. får til indsats
at fremme kendskabet til området. Der er endvidere afsat midler med et erhvervsmæssig sigte svarende til 500.000 kr. i scenarium 1 og 2,2 mio. kr. i
scenarium 2. Disse midler skal bl.a. anvendes til 'branding' af nationalparkområdet og iværksættelse af tiltag til fremme af produktion af lokalt
forarbejdede højværdivarer. Indsatsen i scenarium 2 indeholder også mere
omfattende markedsundersøgelser, m.v. Endelig er der i scenarium 2 afsat
et ekstrabeløb til aktiv erhvervsprofilering af området, svarende til ca.
700.000 kr. Alle disse omkostninger dækkes lokalt.

•

Formidlingscentre og sekretariat: Her er tale om etablering af sekretariat
og et antal formidlingscentre.
-

Scenarium 1
Her forventes etableret et sekretariat bemandet med fire årsværk samt
etableret to formidlingscentre bemandet med hver et årsværk. Samlet
udgift til etablering af sekretariat og centre løber op i 1,5 mio. kr., og
den årlige driftsomkostning er på 3 mio. kr. I dette scenarium tænkes
alle centre etableret i eksisterende formidlingscentre.

-

Scenarium 2
Her forventes etableret et sekretariat bemandet med tre årsværk samt
etableret tre formidlingscentre bemandet med hver to årsværk. Samlet
udgift til etablering af sekretariat og centre løber op i 5 mio. kr., og
den årlige driftsomkostning er på 7,5 mio. kr. Her forventes etableret
et sekretariat, der får sin egne bygninger i eller ved et af de eksisterende formidlingscentre i området. De tre formidlingscentre etableres
som udgangspunkt i eller ved eksisterende bygninger.

De væsentligste lokalerhvervsøkonomiske gevinster stammer fra henholdsvis
øget turisme og stigende huspriser i området.
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•

Værditilvækst fra øget turisme: Øget turisme medfører øget indtjening
til området gennem den værditilvækst, turisterne skaber via deres forbrug
af varer og tjenester. I scenarium 1 forventes en forøgelse af antallet af
overnattende turister med 25% i forhold til dagens antal, svarende til
60.000 flere overnattende turister for området. I scenarium 2 forventes
35% flere overnattende turister, svarende til 84.000. Årsagen er, at turisttilbudene er bedre/flere og der gennemføres en mere omfattende markedsføring af området i scenarium 2. Analysen medtager endvidere effekten af
øget dagturisme.
Der regnes med en værditilvækst på knap 200 kr. pr overnattende turist, og
50 kr. for en dagturist, hvilket svarer til en årlig gevinst på 17,6 mio. kr. i
scenarium 1 og 24,6 mio. kr. i scenarium 2, når den fulde effekt er slået
igennem.

•

Stigning i huspriser: Eventuelle ændringer i huspriserne, som følge af
etablering af Det kulturhistoriske landskab, er ikke umiddelbart en lokalerhvervsøkonomisk effekt, idet der er tale om en formueeffekt og ikke en
pengeoverførelse. Gevinsten kan dog realiseres i forbindelse med salg af
ejendom eller ved låneomlægning. For at beregne en lokalerhvervsøkonomisk effekt er det antaget, at alle huse i området vil blive solgt en gang i
løbet af en 20-årig periode. I scenarium 1 er der skønnet en værdistigning
på 1% af nuværende markedspris, og i scenarium 2 skønnes værdistigningen at være på 3%. I begge tilfælde antages det, at kun 10% af boligmassen i Roskilde Kommune vil opleve denne effekt. Samlet set giver det en
årlig gevinst på 5,3 mio. kr. i scenarium 1 og 15,8 mio. kr. i scenarium 2.1

Herudover er det muligt, at landbruget i området vil få en yderligere indtjening,
hvis der viser sig lydhørhed for Styregruppens anbefaling om, at landbrug indenfor Det kulturhistoriske landskab skal have en fortrinsstilling ved tildeling
af offentlige midler til miljøvenligt jordbrug, fremme af miljøteknologi i landbruget, m.v. En sådan mulig effekt er ikke medtaget i analysen.
Lokalerhvervsøkonomisk resultat

Det samlede resultat for den lokalerhvervsøkonomisk analyse viser, at der vil
være en merindtjening på 154 mio. kr. i scenarium 1 i den 20-årige periode. I
scenarium 2 er gevinsten 202 mio. kr. for den samme periode. Disse resultater
medtager ikke effekten af stigninger i husprisen. Gevinsten ved husprisstigninger over den 20-årig periode er på 64 mio. kr. ved scenarium 1 og 192 mio. kr.
ved scenarium 2. Resultaterne er vist i skemaet nedenfor.

1

Huspriseffekten fortolkes her som en "prestigeeffekt", der følger af at være bosat i en nationalpark. En alternativ fortolkning er, at meromkostningen ved at købe hus i nationalparken udtrykker den værdi, man er villig til at betale for forbedrede naturforhold (og andre
forhold) i Det kulturhistoriske landskab.

.
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Tabel 4

Samlede resultat af lokalerhvervsøkonomisk analyse for scenarium 1 og
2 (1000 kr.) for den 20-årige periode

1

Scenarium 1

Scenarium 2

0

0

165.599

231.839

-88

-540

-491

-2.208

Friluftsliv

-1.294

-3.339

Naturgenopretning

-1.031

-2.394

Kulturhistorie

-1.265

-1.970

Sekretariat

-8.180

-19.779

153.251

201.609

63.906

191.718

NPV – kr.
Landbrug
Turisme (gevinst)
Turisme (omkostning)
Erhvervsforhold

I alt
Huspriser
1

Note: Idet projektets gevinster og omkostninger strækker sig over flere perioder, er det
nødvendigt at udtrykke de enkelte betalinger over tid i en fælles værdienhed – kaldet nutidsværdien (NPV; Net Present Value). Kalkulationsrente = 6% og tidshorisont = 20 år.
Kilde: Egne beregninger.

Analysen viser således, at der er store lokalerhvervsøkonomiske gevinster ved
gennemførelsen af projektet. Disse gevinster stammer primært fra øgning i turismeerhvervet. Analysen viser også, at scenarium 2 har en højere nutidsværdi
end scenarium 1, både med og uden huspriseffekten.
Beskæftigelse

I scenarium 1 stiger beskæftigelsen med 301 årsværk primært som følge af øget
beskæftigelse i turisterhvervet. Nettoeffekten på beskæftigelsen, når den er slået
fuldt igennem, er en forøgelse på 413 årsværk i scenarium 2, ligeledes som følge af øget aktivitet i turisterhvervet. Heri er medregnet en mindre nedgang i
landbruget svarende til 9 årsværk.

Velfærdsøkonomi

I den velfærdsøkonomiske analyse justeres priser, som er opgjort i faktorpriser
(uden skatter og afgifter), med nettoafgiftsfaktoren. Endvidere tager velfærdsøkonomiske analyser højde for, at en del af omkostningerne antages finansieret
gennem forvridende skatter med et samfundsøkonomisk tab til følge. Korrektion for dette tab sker ved hjælp af skatteforvridningstabet.
Endelig medtager en velfærdsøkonomiske analyse, ideelt set, også gevinster i
form af eksempelvis forbedret natur, kulturhistoriske formidling, miljøeffekter
og områdets rekreative værdi. For at kunne værdisætte disse effekter kræves en
ganske omfattende analyse. Der er således en række positive effekter, der ideelt
set burde være kvantificeret og monetariseret, men som ikke er medtaget i denne analyse.

Velfærdsøkonomisk
resultat

Med de elementer, der er medtaget i den velfærdsøkonomiske analyse, viser
den velfærdsøkonomiske værdi sig alligevel at være position i scenarium 1,
men negativ i scenarium 2. Sidstnævnte skyldes især effekten fra reduceret
landbrugsproduktion og effekten af omkostninger til investering og drift af se-
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kretariatet og formidlingscentrene. Samtidig er gevinsterne fra turisme noget
mere afdæmpede.
Tabel 5

Samlede resultat af velfærdsøkonomisk analyse for scenarium 1 og 2
(1000 kr.).

1

Scenarium 1

Scenarium 2

0

-36.639

102.493

143.490

Turisme (omkostning)

-124

-758

Erhvervsforhold

-689

-3.100

Friluftsliv

-7.561

-19.558

Naturgenopretning

-7.205

-16.678

Kulturhistorie

-8.327

-12.634

-58.940

-143.060

19.647

-88.938

80.546

241.637

NPV – kr.
Landbrug
Turisme (gevinst)

Sekretariat
I alt
Huspriser
1

Note: Idet projektets gevinster og omkostninger strækker sig over flere perioder, er det
nødvendigt at udtrykke de enkelte betalinger over tid i en fælles værdienhed – kaldet nutidsværdien (NPV; Net Present Value). Kalkulationsrente (tidspræference) = 3% og tidshorisont = 20 år. Kilde: Egne beregninger.

Yderligere effekter

Det skal igen understreges, at den samlede nettonutidsværdi for samfundet,
sådan som den kan aflæses af tabellen ovenfor, skal sammenholdes med en
række ikke-værdisatte goder, som vil blive realiseret. Et retvisende billede af
den samfundsøkonomiske rentabilitet kræver altså både et blik for 'tal-delen',
men i lige så høj grad de yderligere effekter. Disse yderligere effekter er bl.a.
følgende ved Det kulturhistoriske landskab:
•
•
•
•

.

den øgede kulturhistoriske værdi, som stilles til rådighed for besøgende
såvel som lokalbefolkningen
øgede rekreative værdier, som stilles til rådighed for besøgende såvel som
lokalbefolkningen
positive sundhedseffekter via øget friluftsliv
en række potentielle miljøeffekter, såsom reduceret udledning af ammoniak, kvælstof, fosfor og øget grundvandsbeskyttelse.
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Figur 9

Det kulturhistoriske landskab vil styrke turismen - her torvedag på
Stændertorvet, Roskilde, med Roskilde Domkirke i baggrunden
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3
Sammendrag af omfattende analyser

Status og udviklingsmuligheder

Dette kapitel præsenterer resultaterne af de analyser, der er blevet gennemført i
løbet af undersøgelsesprojektet. Der er tale om et relativt kortfattet sammendrag
af et omfattende materiale, som findes i sit fulde omfang i bilagsrapporten til
denne slutrapport.
Undersøgelserne er primært gennemført i regi af de fem bredt sammensatte temagrupper. Temagrupperne skulle behandle temaerne landskab og natur, kulturhistorie, friluftsliv, turisme og erhverv. Temarapporterne er opbygget, så de
besvarer tre spørgsmål: Hvordan er situationen nu (status)? Hvad er den ønskede fremtidige situation (visionen)? Hvilke tiltag er nødvendige for at realisere
visionen (handlinger)? Denne struktur har været egnet til at sikre sammenhæng
mellem arbejdet med at formulere en vision for området på den ene side og på
den anden side bestræbelserne på at formulere konkrete handlingstiltag. Strukturen er ikke fastholdt fuldstændigt i denne sammenhæng, hvor der er valgt en
struktur tæt på den af Miljøministeriets ønskede skabelon.

3.1

Landskabelige værdier

Landskabeligt er Det kulturhistoriske landskab karakteriseret ved det samspil,
der eksisterer mellem land og hav, mellem skov og ager, mellem godslandskabet og den almene agrare bebyggelse, mellem land og by. I dette afsnit gives en
kort beskrivelse af landskabet.

Dannelse af området

3.1.1 Landskabskarakterer
Landskabet omkring Roskilde er skabt af sidste istid for 10.000-20.000 år
siden. Jordbunden er generelt leret og sandet morænejord med en høj bonitet.
Store dele af området er derfor opdyrket. Roskilde Fjord og Isefjorden er fremkommet ved, at smeltevand har dannet et net af dale. Sten og jordpartikler, der
var slæbt med af isen, blev liggende da isen smeltede og blev til det omgivende
fjordlandskab. Det landskab, der i dag omgiver fjordene, er karakteriseret ved
bølgende morænebakker vekslende med et mere småkuperet dødislandskab
med mange afløbsløse huller.
Efter istiden steg vandspejlsniveauet i havet, og i stenalderen lå det 3-5 m højere end i dag. I stenalderen var mange af de nuværende strandenge og ådale
dækket af vand. Siden hen er der sket en landhævning, og flere af de tidligere

.
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fjordarme f.eks. Borrevejle Vig, Kattinge Søerne, Elverdams og Kornerup Ådale er i dag markante, ferske ådale med lavbundsarealer.
Ramsødalen gennemløbes af Langvad Å, som afvander via Kornerup Å til
Roskilde Fjord. Dalen er skabt som en tunneldal af smeltevand, der løb til Roskilde Fjord fra en istunge over Køge bugt. Smeltevandet var under stort tryk,
som medførte, at materialet blev spulet væk. Derved fik dalenes bund en ret
bølget længdeprofil.
Fire landskabstyper

Det kulturhistoriske landskab består af fire markant landskabstyper. Disse er:
• Fjordlandskabet omkring Roskilde Fjord og Isefjorden med fligede og bløde kyster, med lange skovstrækninger (særlig Bognæs og Boserup), strandenge og småøer.
• Godslandskabet med blandt andre Ledreborg, Åstrup, Sonnerupgård,
Lindholm og Ryegaard godser, som udgør Danmarks største fredede sammenhængende landskab bestående af en kombination af agerland, stærkt
kuperede skove, overdrevsområder og vådområder.
• Skovhøjlandet ved Bidstrup, grænsende mod Skjoldenæsholmskovene,
med varierede skov- og overdrevsområder, der år for år drives mere naturnært. Her er et rigt fugle-, dyre- og planteliv og vandet i skoven er nogle
steder så rent, at det kan drikkes direkte. Skovene er EU-habitatområde.
•

Umiddelbart op til disse områder støder mere almindeligt, åbent, sjællandsk agerland, stadig med en usædvanlig koncentration af historiske
spor.

Området afvandes af markante vandløb/ådale som Elverdamsåen, Lejre å, Kornerup å system med Lavringe ådal og Helligrenden.
Områdets højdeforhold

Figuren nedenfor viser områdets højdeforhold og landskabsformer.
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Figur 10

Områdets højdeforhold og landskabsform med markering af Det kulturhistoriske landskab

Det ses, at landskabet fra øst (udenfor Det kulturhistoriske landskab) er præget
af en sammenhængende moræneflade, der er næsten uniform flad. Denne
strækker sig frem til en linie, der går fra Kattinge sS til umiddelbart vest for
Osted og som i store træk følger den østre afgrænsning af Det kulturhistoriske
landskab. Vest for denne linie er landskabet meget kuperet og jordbundsfordelingen er langt mere kompleks med større områder af dødis og smeltevandsaflejringer. Nord herfor i Bramsnæs Kommune ses et landskab præget af to markante nordvestgående afsmeltningsforløb adskilt af moræneaflejring.
Markante dalstrøg

.

Smeltevand fra isen har skabt en række markante dalstrøg. Elverdamsåen har
ledt, og leder, vandet ud i Tempelkrogen. Gennem Helligrenden er vandet
strømmet ud i Lejre Vig, og gennem Langvad å-systemet er det løbet ud i Kattinge vig. Et specielt geologisk fænomen ses i forbindelse med Elverdamsdalens mange kildevæld, der har givet anledning til dannelse af store forekomster
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af kildekalk (frådsten). Dette materiale var i ældre middelalder en vigtig ressource og brugtes som byggemateriale i mange af egnens kirker.
Tekstboks 3

Kilder, kildekalk og møller ved Elverdamsåen

På Elverdamsdalens vestside findes Sjællands vandrigeste kilde, kaldet Røde Kilde, på
grund af okkerudfældningerne. Kilden løber konstant med 20-25 liter pr. sekund.
På grund af store kildekalkforekomster fik Elverdamsdalen i 1984 status som nationalt
geologisk interesseområde.
Tidligere har det været 15 vandmøller i Elverdamsdalen. Kun to af disse har ligget ved
selve Elverdamsåen - resten har været kildemøller, også kaldet dalsidemøller. De vandrige kilder har været velegnede til mølleanlæg, fordi de havde stor faldhøjde over korte
afstande og var konstant vandførende hele året.

Isens afsmeltning i slutningen af sidste istid foregik ikke jævnt. Syd for Hvalsø
blev mængder af isolerede isblokke liggende og dannende dermed et klassisk
dødislandskab. Stærkt kuperet med mange bratte lavninger, der i dag er søer og
mosehuller. Disse områder er langt sværere at opdyrke end de flade morænesletter, og skove og overdrev dominerer landskabet. Ved Skullerupholm dannedes under afsmeltningen en stor issøaflejring bestående af meget fint ler. Denne
har i historisk tid leveret råmateriale til en omfattende teglproduktion. Issøaflejringen ved Skullerupholm og Elverdamsdalen er begge udpeget som nationale
geologiske interesseområder.

Byudvikling

3.1.2 Udviklingstendenser
I forhold til landskabet er der flere udviklingstendenser som skal bemærkes.
Disse er for det første, at byudviklingen omkring omkring Roskilde er præget af
voldsom byvækst - både mod øst (Trekronerområdet) og vest (Svogerslevområdet). Mindre landsbyer som Kirke Sonnerup, Kirke Såby, Svogerslev og
Gevninge er vokset betydeligt med store villakvarterer specielt i 1970'erne. Ved
Lejre har der været byudvikling nær ådalen ved Lavringe å.
Kysterne er flere steder præget af sommerhusbyggeri fx. ved Lindenborg, omkring Lyndby strand og syd for Gershøj.

Tekniske anlæg og
transport

Landskabet syd for Roskilde er præget af nærheden til byen og de store tekniske anlæg. De store råstofforekomster i området har betydet væsentlige ændringer i landskabet som følge af intensiv grusgravning. Tidligere råstofgrave har et
stort potentiale for at udvikle sig til naturområder med søer, krat, tørre skrænter
og overdrev. Der er derfor gode muligheder for at skabe mere natur i området,
hvis råstofgravene efter endt indvinding efterbehandles til natur.
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Transportkorridorer i form af nogle af landets mest trafikerede vej- og banestrækninger mod Kalundborg og Ringsted gemmeskærer området. Især den
stærkt trafikerede Holbækmotorvej udgør en massiv barriere, der fragmenterer
et vigtigt naturområde som Borrevejle Skov og Elverdams ådalen. Holbækmotorvejen krydser også væsentlige spredningskorridorer ved Helligrenden, Lejre
Å og Kornerup Å, men her er landskabet og spredningen af vilde dyr og planter
i højere grad tilgodeset ved dalbroer og pæledæk.

Stor andel af 'landskabet' er fredet

Regionplanen for
Roskilde Amt

3.1.3 Lov- og planforhold
Det kulturhistoriske landskab er karakteriseret ved en meget høj andel af fredede og på anden vis beskyttede natur- og kulturområder, herunder internationale
naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder, Ramsar-områder). Dette betyder at der, uanset den fremtidige status for Det Kulturhistoriske Landskab, vil
påhvile de arealforvaltende myndigheder i området at varetage en række naturbeskyttelsesmæssige opgaver for at overholde formål med fredninger og internationale forpligtelser.
I den gældende regionplan for Roskilde Amt er opstillet følgende mål for amtets naturområder og kulturværdier:
•

at amtets kulturmiljøer, landskaber og natur skal værnes, så den fremtidige
udvikling kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for landdistrikternes udviklingsmuligheder og befolkningens livsvilkår,

•

at et alsidigt plante- og dyreliv opretholdes, og

•

at mulighederne for at opleve naturen, landskabet og kulturmiljøet og for at
kunne anvende disse i forskning og undervisning sikres.

Amtet foreslår i regionplanen, at dette bl.a. gøres ved at udpege:
•

større sammenhængende naturområder og særlige forbindelser herimellem,
som skal give planter og dyr muligheder for at leve i og spredes gennem
det åbne land, 'grønne korridorer'.

•

kulturhistorisk og geologisk værdifulde områder og

•

værdifulde egnskarakteristiske landskaber.

Det hedder videre, at Roskilde Amtsråd gennem naturforvaltning og administration af en række love vil:

.

•

tilstræbe at opretholde en stor landskabelig og kulturhistorisk mangfoldighed samt en høj artsrigdom, herunder bevare truede og sårbare arter, samt

•

oplyse og vejlede om natur- og kulturværdierne og sikre adgangen til værdifulde landskaber og vigtige lokaliteter.
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Natura 2000

Internationale naturbeskyttelsesinteresser
Natura 2000 er et net af internationale naturbeskyttelsesområder. I Danmark er
der 254 EU-habitatområder samt 112 EF-fuglebeskyttelsesområder. Natura
2000 områderne indenfor Det kulturhistoriske landskab udgøres af Roskilde
Fjord, Kattinge Vig, Kattinge sø, Hejede Overdrev, Valborup Skov, m.v., Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov, Egernæs med holme og Fuglsø.
Valsølille Sø og Ejby ådal er områder umiddelbart uden for Det kulturhistoriske
landskab, som er Natura 2000 områder.
Se bilag 7 for et kort over Natura 2000 områderne i området.
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områderne indenfor Det Kulturhistoriske Landskab fremgår af den tekniske rapport omkring naturkortlægning (se
bilag 3 i Bilagsrapporten).

Bilag IV-arter

Efter vedtagelse af EU-habitatdirektivet er Danmark forpligtet til at indføre en
streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de arter, der er
nævnt i habitatsdirektivets bilag IV. Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod
beskadigelse eller ødelæggelse af arternes levesteder.
For de fleste arter, der er omfattet af EU-habitatdirektivets bilag IV, gælder, at
deres udbredelse ikke er tilstrækkelig kendt, eller at informationen (endnu) ikke
er offentlig tilgængelig. De arter, som kunne være relevante for området, er:
hasselmus, sydflagermus, vandflagermus, dværgflagermus, langøret flagermus,
skimmelflagermus, brunflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø og grønbroget tudse.

Øvrige fredede områder

Udover de fredninger, der har rod i EU-direktiver, er der gennemført store fredninger i området i henhold til dansk lovgivning. Det drejer sig bl.a. om fredningerne ved Særløse, Lindholm, Åstrup, m.v.
Se bilag 8 for en oversigt over fredede områder i Det kulturhistoriske landskab.

Spredningskorridorer
i Roskilde Amt

Blandt de vigtigste spredningskorridorer, der i dag forbinder fjorden og skovområderne kan nævnes:
•

Kornerup Å, der forbinder naturområderne ved Lejre (og Lejre Å) med
Kornerup Sø, Svogerslev Sø, Kattingesøerne med Boserup Skov og Roskilde Fjord.

•

Langvad Å og Ramsødalen, der fra Roskilde Fjord via Kornerup Å systemet strækker sig ud til Køge Bugt via Snoldelev, Havdrup og Karlstrup
Moser.

•

Lejre Å/Ledreborg Å, der forbinder Bistrupskovene syd for Hvalsø med
skovområderne ved Ledreborg og Lejre Vig i Roskilde Fjord.

•

Elverdams Å der forbinder Bistrupskovene syd for Hvalsø via Åstrup Skov
og Taderød Bæk med skovområderne ved Tempelkrog i Isefjord.
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•

Helligrenden, der forbinder Bjergskov og Bæsted Skov med Borrevejle
Skov ved Roskilde Fjord.

•

Ellerenden - et mindre vandløb, der forbinder Ryegård Dyrehave og Enghave Skov med skovområderne ved kysten af Tempelkrog i Isefjorden

•

Ejby Å, der forbinder Borrevejle Skov ved Roskilde Fjord med de værdifulde naturområder ved Ejby ådals udløb i Isefjorden.

De overordnede spredningskorridorer er alle udpeget som interesseområde for
dyr og planter i regionplanen.
Se bilag 10 for en oversigt over spredningskorridorer i området.

3.2
Kortlægning af 24
delområder

Naturværdier

Der er gennemført en omfattende kortlægning af 24 delområder indenfor eller i
umiddelbar tilknytning til Det kulturhistoriske landskab. Delområderne repræsenterer områder, hvor koncentrationen af landskabsinteresser og naturværdier
er særlig stor, og er områder som bør gives særlig opmærksom i Det kulturhistoriske landskab. De enkelte delområder er udpeget på baggrund af deres geomorfologiske dannelse og nuværende naturindhold, så de så vidt mulig udgør
en helhed. For hvert af disse områder er følgende beskrevet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Landskab
Nuværende naturindhold
Administrativ status
Aktiv naturforvaltning
Særlige værdier
Problemer, mangler trusler
Målsætning
Forslag til indsats.

Den endelig afgrænsning af området betød bortfald af enkelte af de 24 delområder, fordi de ligger udenfor landskabsområdet. Det betyder, at gennemgangen
nedenfor kun beskriver de 20 delområder, som er indenfor området. Der henvises til den tekniske rapport omkring naturkortlægning (medtaget i Bilagsrapporten) for en fuldstændig gennemgang.

Risøhalvøen

.

3.2.1 Nuværende naturværdier
Risøhalvøen i Roskilde Fjord omfatter det udstrakte strandengsområde omkring
Bløden og morænebakkerne med skræntvegetation nord og syd herfor. Bløden
er en lavvandet vig med næsten vegetationsløs mudderbund. I Bløden ligger
den lille holm Svaleø, der huser de fleste af områdets ynglende vandfugle. Svaleø er en lav holm med strandeng. Størstedelen af strandengene er kreaturgræssede og lukket for offentligheden, men der er også en del rørskov. De omkringliggende marker er intensivt dyrkede eller braklagte. Bløden er af international
betydning som rastelokalitet for vandfugle. Især grågæs og troldænder fore-
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kommer i meget store tal, op til henholdsvis 2.900 og 8.500. Også vadefuglene
hjejle og vibe optræder i store tal under trækket.
Veddelevhalvøen

Fra Veddelevhalvøen er der god adgang til fjorden via marinaen i Veddelev.
Der er også en flot udsigt mod Bognæs, Bistrup Parcelgård og mod Roskilde,
hvor domkirkens spir kan ses. På halvøen er der campingfaciliteter og cykelrute
(Fjordstien). På grund af områdets beliggenhed tæt på campingpladsen og andre
rekreative faciliteter er der et stort publikumstryk med bl.a. ganske mange hunde. Trods disse forhold rummer Sønderø en lille, men meget bevaringsværdig
ynglebestand af kystfugle samt flere vadefuglearter.

Hyrdehøj Skov

Hyrdehøj Skov er en bynær skov, der er plantet i 1991 (41 ha) og i 2000 (14
ha). Skoven er anlagt med stor hensyntagen til naturinteresser og friluftsliv.
Ved plantningen er det tilstræbt at skabe en smuk og varieret skov ved bevarelse og nyetablering af søer og anlæg af sletter. Skoven er opbygget omkring et
større åbent areal med overdrevskarakter. I dette område findes en gravhøj
hvorfra der er udsigt mod Roskilde Domkirke og Roskilde. I den "gamle" Hyrdehøj Skov er ca. 59% løvtræ, 8% er nåletræ, mens 33% er åbne arealer som
f.eks. sletter og søer. Bøg, eg og ask er hovedtræarterne med indblanding af
andre løv- og nåletræarter.

Kysten ved Bistrup
Parcelgård og Rørmosen

Delområdet omfatter herregårdslandskabet med Bistrup Parcelgård og Bistrup
Hovedgård (i dag del af Sct. Hans Hospital) samt Rørmosen i en gammel fjordarm, hvor Kornerup Å havde sit udløb i Roskilde Fjord indtil starten af 1700tallet. Mod kysten omkring Bistrup Parcelgård er der vekslende strandoverdrev
og strandenge, der afgræsses af kreaturer. Der er en interessant forekomst af
planterne svalerod og fingerlærkespore. Engene rummer en ynglebestand af
vadefugle, klyde, rødben, vibe, strandskade og stor præstekrave. Også gul vipstjert forekommer som ynglefugl. Nordøst for Parcelgården ligger en række
slambassiner. Nordvest for Parcelgården, mellem Boserup Skov og Kattinge
Vig, findes et smalt strandoverdrev med stor botanisk værdi. Fra Sct. Hans arealerne er registreret både et stort antal rødlistede storsvampe og en del værdifulde spisesvampe. De huser også interessant vegetation med bl.a. lærkesporer
og tre arter anemone, engkarse og knoldfladbælg. På Sct. Hans-området findes
mange mycelier af den rødlistede svampeart blånende gråblad, som herudover
kun er registreret fra ganske få andre lokaliteter i Danmark. Arealerne har stor
rekreativ betydning.
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Figur 11

Boserup Skov

.

Kysten ved Bistrup Parcelgård.

Boserup Skov er en artsrig løvskov i et kuperet terræn med kalkrig jordbund.
Mod nord afgrænses skoven af skovbrynet mod Kattinge Vig på den gamle
stenalderkyst. Mod øst har skoven et flot bryn mod Bistrup Parcelgårds herregårdslandskab, og mod vest omkranses skoven af nogle gamle skovdiger. I Boserup Skov er jorden særdeles frodig og terrænet er kuperet. Skoven rummer
derfor en ualmindelig smuk og rig forårsflora, og en artsrig og tæt skovfuglefauna. Boserup Skovs smukke beliggenhed har gjort den til et populært udflugtsmål, og den hører til blandt landets 20 mest besøgte skove. Hvor Nattergalestien og hovedvejen mødes, er der store arealer, hvor spidsløn vokser op
under de gamle bøgetræer. Det er en sjælden type skov i Danmark. Skræntskoven langs Boserup Skov er udlagt som naturskov og består af selvgroet artsrigt
blandingskrat især bøg, eg, ask, men også hassel, fuglekirsebær og elm. Træerne er flere steder stærkt påvirket af vinden og hælder mod øst. Selve skrænten
er kysten fra havet i stenalderen. Kystskoven har både stor skønhed, biologisk
værdi og pædagogisk værdi, som eksempel på eksponeret skovbryn.
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Figur 12

Bognæs

Kysten ved Boserup Skov.

Bognæs er en tvedelt halvø i den inderste del af Roskilde Fjord i Lejre
Kommune. Halvøens areal er på 476 ha og omfatter også de lave Hesteholme
syd for Askehoved. Hele Bognæs er privatejet og fredet og grænser mod syd op
til fredningerne af Kattingesøerne, Boserup Skov og Bistrup Parcelgård. Strandengene på Bognæs er hævet havbund, som omkranser et mere bakket morænelandskab. Mod vest ligger et langstrakt højdedrag, som er en del af Skuldelev
Åsformationen, der forbinder halvøen med land. De karakteristiske skrænter
mod vest er formet af stenalderhavets erosion. Mere end halvdelen af Bognæs
drives som skov (mod øst Storskov, mod vest Vesterskov), ¼ bliver græsset, og
en mindre del dyrkes (korn eller fasan- og vildtfoder). Den resterende del ligger
uudnyttet hen. Der er kun adgang til fods og på cykel til Bognæs. Kun et enkelt
sted (i Vesterskov) er der lovlig adgang med sti til vandet, men kommer man
fra søsiden, må man tage ophold på stranden, dog ikke i rørskove. Langs kysten
er der flere fund af bopladser af ældste art fra jægerstenalderen (11.000 – 4.000
f.v.t.), og da havspejlet i fastlandstiden lå betydeligt under det nuværende, ligger mange af bopladserne på lavt vand langs kysten. På halvøen er der seks
gravhøje fra bronzealder og jernalder. En af dem - Kongehøj – ligger ved Kattinge Vig på vej til Bognæs.
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Figur 13

Kysten ved Sadelsbakke på Bognæs.

Herslevområdet

Delområdet omfatter Herslev ejerlav med landsby, lystbådehavn og
lavbundsarealet mod øst, samt Herslevgård og hele den højtliggende nord- og
vestvendte pynt ud mod Lejre Vig ned til Lejre Å. Kystskrænterne, og især de
vestvendte, har en stor botanisk betydning på grund af forekomsten af en rig og
varieret skræntflora med knoldet mjødurt, alm. pimpinelle, bakkesoløje, rosenkatost, hjertegræs og stivhåret kalkkarse.

Kattingesøerne

Store Kattinge Sø og Lille Kattinge Sø var engang den inderste arm af Kattinge
Vig. l 1300-tallet blev der bygget en dæmning over fjordarmen, og søerne blev
dannet. l 1754 blev anlagt et sluseudløb og en vandmølle, kaldet Kattinge
Værk. Store og Lille Kattinge Sø er omkranset af rørskove, og søernes vand er
uklart på grund af en stor algevækst. Fuglelivet er helt domineret af det enorme
antal troldænder, der overvintrer i søerne. Op til 20.000 troldænder hviler på
søerne i dagtimerne, før de om natten flyver ud på fjordvandet for at søge føde.
Også fiskeørn, rørhøg, sortterne og isfugl ses af og til som gæster ved søerne.
Forekomsten af ynglende vandfugle er begrænset på grund af den dårlige vandkvalitet, og blot toppet lappedykker optræder i stort tal med næsten 40 ynglepar. Mange ænder yngler og raster ved søerne. Især om efteråret er der store
flokke af troldænder. Om efteråret kan du også opleve flokke med tusindvis af
stære, som overnatter i rørskovene omkring søerne. Søerne udnyttes i dag af en
erhvervsfisker.

.
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Figur 14

Skydepramme i Kattinge Vig.

Kornerup ådal

Området er gennemskåret af nord-sydgående ådale og mosestrøg. Lavningerne,
der oprindelig er udhulet af smeltevand under istiden, var fjordarme i stenalderhavet. Randområderne langs dalstrøgene er præget af mange små afløbsløse
lavninger (dødishuller), hvilket giver en mosaik i landskabet af småbiotoper,
der kæder det nord-sydgående net af lavbundsarealer sammen. Mellem ådalene
ligger istidens moræneaflejringer med småbakket dødispræg. Mest markant
fremstår Næbbet, der er en langstrakt højderyg (op til 25 m.o.h.) fra Lejre i syd
over Kattinge til Færgebro Rev på Bognæs i nord. I Kornerup ådal ligger Kornerup Sø, Buesø, Svogerslev Sø, Lille Kattinge Sø og Store Kattinge Sø, inden
Kornerup Å løber ud i Kattinge Vig. Store og Lille Kattinge Sø er kunstigt dannede ved anlæg af dæmning. I Kornerup ådal findes en af Københavns Vands
kildepladser. Der indvindes 1,7 mio. m3 drikkevand årligt fra kildepladsen,
hvilket er en reduktion i forhold til tidligere (over 3 mio. m3). Dette har sat og
sætter stadig sine spor i ådalen i form af en lav vandstand i vandløbet. Der er et
oplagt rekreativt potentiale omkring Københavns Vands arealer. I dag er der
offentlig adgang gennem kildepladserne ad Skjoldungestien.

Lejre ådal og Ledreborgskovene

Siden jægerstenalderen har Lejre været beboet af mennesker. Nærheden til
fjorden og åerne gav mulighed for fiskeri, jagt og transport og senere mølledrift. De varierede jordbundsforhold betød godt agerbrug og græsningsmuligheder for husdyr i de brede enge, og tømmer og brænde hentedes fra skovene.
Lejreegnens naturforhold var derfor attraktive som grundlag for de første jægere og de senere bønder, og her hvor de mange vandløb samledes, kunne rejsende i et uvejsomt landskab komme over vandstrømmen og videre mod øst eller
vest. Gl. Lejreområdet er derfor det af landets kulturlandskaber, der er rigest på
fortidsminer.
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Lejre Å udspringer i dag i Gl. Lejre ca. 100 m vest for Kornerup Å, hvorfra den
løber mod vest gennem Gevninge ud i Lejre Vig. I åen findes bækørred. Opstrøms tilløbet fra Kornerup Å og Lavringe Å findes et vandløb (Ledreborg Å)
med forbindelse til Bistrup Skovene via Enghaven, skovene omkring Ledreborg
Gods og Oren.
Lejre ådal nord for Gevninge består overvejende af moser og enge, men
området rummer også græsmarker med et væsentligt større kulturpræg. På
grund af indtrængning af brakvand ved højvande i Roskilde Fjord findes der
strandengsplanter som harril og strand-trehage langt fra kysten. De største botaniske værdier er knyttet til to ekstremrigkær, der rummer kødfarvet gøgeurt,
engblomme og butblomstret siv.
Ved Lejre Å’s udløb (Tranehals) findes mod fjordkysten afgræssede strandoverdrev med åben, karakteristisk vegetation, hvor der stedvis findes flere
sjældne arter, som f.eks. smalbladet klokke, blodrød storkenæb og mat potentil.
Herthadalen ved Ledreborg ligger nær den langstrakte Knapsø. På vestsiden
findes en lille sø, dannet ved opstemning. Mange af disse småsøer blev i 1700tallet anvendt som karpedamme. Fra vest har søen et beskedent tilløb, som bedre ses som en lille bæk, ud for søens midte passeres spor af en gammel hulvej,
et spor slidt ned i jordsmonnet. På begge sider af stien findes en smuk bøgeskov, som på en strækning afløses af nåleskov. Skovvejen forløber her i den
egentlige Herthadal langs den udgrøftede bæk.
Ved Skullerupholm lå en stor sø, et issøbassin 40 m.o.h., heraf det flade
slettelignende landskab med sandede partier i udkanten. Fra søen løb vandet, da
en spærrende isprop var smeltet, ud gennem Helligrenden/Lejes Rende til Borrevejle Vig. Issølandskabet ved Skullerupholm er udpeget som nationalt geologisk interesseområde.
Ved Lejre ligger Hestebjerg, der er en overdrevsbakke med en meget artsrig
vegetation og med flere sjældne arter f.eks. mat potentiel, nikkende kobjælde
og alm. månerude. Hestebjerg afgræsses, hvilket er en forudsætning for bevarelsen af vegetationen, men samtidig udøver dyrene et ikke uvæsentligt slid på
bakken.
Københavns Energis vandværk er fra midten af 1930erne og indvinder årligt
omkring 9 millioner m3 vand omkring Lejre. Indvindingen i ådalen umiddelbart
øst for Gl. Lejre er i dag indstillet, og grundvandstanden er steget, så der nu er
meget vådt i ådalen.
Bistrup Skovene

.

Bidstrup Skovene er den statsejede del af det store midtsjællandske
skovkompleks. Skovene består af en afvekslende blanding af løv og nål. I det
bakkede terræn er der utallige små lavninger og søer, og området gennemskæres af fine bække. Bidstrup skovene omfatter bl.a. Heide Overdrev, Valborup
Skov, Storskov og Ravnsholte Skov. Bøgen er ubetinget den vigtigste træart i
Bidstrup Skovene, og dækker omkring 40 % af skovarealet.

53

Det kulturhistoriske landskab

Mange steder i skoven bliver gamle træer bevaret. Disse træer får lov til at blive
stående til naturligt forfald. Til gamle løvtræer knytter der sig et særlig righoldigt dyreliv, idet insekter og fugle findes her med større artsrigdom og antal
end i yngre skov. Her findes laver, mosser og svampe.
Tidligere var det almindeligt, at landsbyens dyr græssede i skovene. Omkring
år 1800 blev det besluttet, at skovene skulle have fred for husdyrene. Der blev
bygget sten- og jorddiger i kanten af skovene for at hegne husdyrene ude. Desuden blev overdrev og heder tilplantet. Disse forhold resulterede i de skarpe
skel mellem mark og skov, som ses overalt i det danske landskab i dag
I Bidstrup Skovene er der bevaret gamle skovenge, der danner smukke lysninger. Sådanne lysninger kan kun bevares ved græsning eller slåning. Langs kanten af engene bliver de gamle løvtræer dybkronede og skaber en helt særlig
stemning. Råvildtet søger gerne den rige og varierede flora i engene.
De store sumpområder i Storskoven omkring søerne har også en stor artsrigdom. Særlig skal fremhæves Hjortesømose. Her findes flere arter af tørvemoser, soldug, kragefod, hjortetrøst, kærmangeløv og ulvefod samt flere sjældne
bladmosser. Også de mange småmoser og enge i skovene er af stor betydning.
Flere steder findes således orkideer. Desuden findes her kommunens ældste
levende væsen, måske landets næstældste: Den gamle Eg, Egnshistorisk Forenings bomærke. Den skønnes at kunne være op mod de 1000 år.
De store skovstrækninger giver levesteder til bl.a. en stor bestand af grævling,
skovmår og egern. Her findes også hasselmusen, der i lysninger laver reder af
græs oppe i vegetationen. hasselmusen har et af sine vigtigste levesteder i
Danmark i de sydlige skove. Rovfuglebestanden er stor og stabil. Duehøgen
yngler. Fiskeørnen ses ofte. Sortspætte, svaleklire og i de senere år også ravn
yngler i skovene.
Særløse overdrev

Før udskiftningen sidst i 1700-tallet lå landsbyerne med tilhørende marker som
små isolerede enheder. Landsbyerne var adskilt fra hinanden af store græsningsområder med krat og mindre trægrupper - overdrevene. Skovene var mange steder forsvundet - hugget til gavntræ og brændsel og ødelagt af kreaturgræsning. Overdrevet var den del af landsbyens jorder, der blev brugt til græsning for landsbyens husdyr. Overdrevet lå længere væk fra landsbyen end bymarken, og det kunne være alle former for arealer - stenede, sandede. Særløse
overdrev er et godt eksempel på et historisk overdrev med denne særlige kulturbetingede naturtype, der er skabt gennem århundreders ekstensive græsning.
Planterne på overdrevet bærer tydeligt præg af afbindingen. Tornede buske og
træer som tjørn, slåen, hunderose og skovabild kan modstå dyrenes bid. Beskyttet af dem vokser andre træer op, f.eks. bøg, eg, ask og hyld. Også urtefloraen
er tilpasset græsningen, især tornede planter som lav tidsel, rosetplanter som
høstborst og giftige planter som eng-brandbæger.
Det nordøstlige område af Særløse Overdrev har aldrig været opdyrket. Her
findes typisk overdrevslandskab med spredte træer og kreaturbidte, tornede buske. Kvæggræssede overdrev har en typisk kærvegetation med bl.a. kattehale,
engforglemmigej og vandrøllike.
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Særløse overdrev er voksested for flere arter af smukke og sjældne overdrevssvampe, bl.a. vokshatte. I krattene på overdrevet yngler en række almindelige
sangfugle som gulspurv og bogfinke. Sortspætten er fast ynglefugl i skoven og
kan jævnligt høres på overdrevet. Musvåge og spurvehøg, der også yngler i de
tilgrænsende skove, søger føde på overdrevet. Fiskeørn bruger om efteråret
Avnsø som spisekammer. Af dyr kan man bl.a. finde læge-igle, som er fredet
og sjælden. I områdets søer lever også stor vandsalamander, som er fredet og
beskyttet af EF-habitatdirektivet. Man kan møde grævlingen, hvis man kommer
på det rigtige tidspunkt.
Helligrenden, Borrevejle Skov, Overdrevsskov og Bjergskov og Bæsted
Skov

Den 2 km lange strækning nedstrøms opstemningen ved søen i Overdrevsskov,
har adgang for havørred og en god vandløbskvalitet. Helligrenden havde en stor
havørredopgang indtil omkring 1950. Herefter gik det ned ad bakke pga. forurening samt en spærrende opstemning, og i 1960 blev bestanden vurderet at være uddød. Bestanden blev genskabt midt i 1980´erne, hvor der 2 gange blev udsat yngel fra Bornholm, og den har siden været selvreproducerende. Gydebestanden i 2002 kan beregnes til 25 – 46 individer. Bortset fra periodisk meget
lille sommervandføring er vandløbskvaliteten meget høj i Helligrenden. Det ca.
1 km lange forløb i skoven er ureguleret, og der er en usædvanlig stor hyppighed af gydeegnet bund med 69 %. På det knapt 1 km lange nedstrøms forløb er
arealer med gydeegnet bund sparsomme og faldet ringe i tæt rørsump. Den gydeegnede bund domineres af gydesubstrat med lille sandindhold.

Elverdamsdalen,
Åstrup Skov og Torpeskov

Elverdamsdalen er formet af voldsomme kræfter fra smeltevand under flere
isafsmeltninger, sidste gang for omkring 12.000 år siden. I dag snor Elverdamsåen sig af sted i dalbunden, med udspring i skovene syd for Hvalsø. På det første stykke stejlt og snævert, men ved landsbyen Soderup og omkring herregården Åstrup breder dalen sig ud i et markant og smukt dalforløb. Elverdamsdalen er i dag omfattet af store natur- og kulturhistoriske fredninger, og ikke
mindst store turistmæssige- og rekreative interesser. Området rummer spændende geologiske oplevelser og er målsat som særligt naturvidenskabeligt interesseområde, p.g.a. en sjælden rentvandsfauna og et fint gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk. Omkring Tadre Mølle ligger i hovedstadsregionens
største samlede arealfredning på omkring 6.000 ha. Elverdamsdalen har bevaret
sin vandføring fra de hundredevis af små og store kilder, der vælder ud højt oppe på begge dalsider. Røde Kilde ovenfor Hesle Møllegård på vestsiden er tillige en af Sjællands største kilder, med en vandføring på omkring 2,5-3 m3 vand
i minuttet året rundt. Denne og de øvrige kilder på dalsiderne har tidligere haft
stor betydning for dalens mølledrift. Røde Kilde leverede f.eks. vand til 4
vandmøller, den sidste i 1940´erne.
På dalsiden nedenfor Røde Kilde findes Danmarks største aflejring af kildekalk.
Her findes flere brede kalkforekomster på indtil 3-400 m længde og op til 8 m
tykkelse. Den faste kalk er blevet brudt og benyttet som bygningssten siden de
første kirkebyggere (under betegnelsen "frådsten"), mens den løsere kalk blev
anvendt til gødningskalk og til asfaltproduktion helt op i 1960´erne.

.
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Figur 15

Ordrupskov, Fuglsø
og Egernæs

Elverdamsåen nær Tadre Mølle

Egernæs og Fuglsø, der omkranses af Ordrup Skov, er udpeget som Habitatområde. Området ligger ved Elverdamsåens udløb i Isefjorden. Nøglebiotoperne i
Ordrup skov omfatter: Skovbryn med diverse buske, stengærde, fugtige lavninger med ask, rødel og birk, askemose, gamle løvtræer til naturligt forfald og
vandhuller. Skoven omkranser Fuglsø og Egernæs der er udpeget som EFhabitatområde pga. artsrige overdrev, strandenge, elle-askeskove, rigkær og
kalkrige søer. Egernæs rummer en lang række rød- og gullistede plantearter,
hvoraf en del er fundet efter 1989. Flere af disse forekommer i de ugræssede
partier nord for Ordrup Skov. Egernæs rummer en lang række rød- og gullistede plantearter. Flere af disse forekommer i de ugræssede partier nord for Ordrup Skov. Af rødlistearter på Egernæs kan nævnes: Bredbladet kæruld, engensian, salep-gøgeurt. Fire arter: Bredbladet kæruld, salep-gøgeurt, svømmende
sumpskærm og søpryd, findes ikke andre steder i Roskilde Amt.
Følgende bemærkelsesværdige arter findes på overdrevet: Bakketidsel, djævelsbid, enghavre, salep-gøgeurt, tyndakset gøgeurt, hjertegræs, kattefod, katteskæg, håret løvefod, knoldet mjødurt, alm. mælkeurt, dueskabiose, bakkesoløje, vårstar, tandbælg, dunet vejbred og hundeviol. Nord for Ordrup Skov er
der registreret følgende bemærkelsesværdige arter: Eng-klaseskærm, butblomstret siv, sump-hullæbe, majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt, bredbladet kæruld
og engtroldurt.

Tempelkrog og Kysten langs Bramsnæs
Bugt og Bramsnæs
Vig

Bramsnæs Vig byder på interessante og varierede bundforhold. Inderst i vigen
er der temmelig lavt vand - 1 meter ca. Bunden er meget blød sandbund (dynd)
og væksten er ålegræs. Her kan gøres gode fangster først på året. Fangstmulighederne omfatter havørred og hornfisk. Kysten langs Isefjorden er præget af op
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til 20 m høje skrænter med små dybt nedskårne dale og kløfter som Ejby ådal
og Nagels Rende. Centralt i området ligger Ejby Havn, hvorfra der traditionelt
har været fanget ål, fjordrejer, og fladfisk som flyndere, skrubber og rødspætter.
Siden år 1500 har der været fanget marsvin i Bramsnæs Vig. Det foregik på den
måde, at man spændte net over vigen med en åbning i midten. Arten er i dag
næsten forsvundet fra området pga. forstyrrelser.
Ellerenden er et mindre vandløb der løber gennem Enghave Skov til udløbet i
Isefjorden ved Langtved, dvs. en strækning på 3,3 km. Der udsættes årligt yngel og mundingsfisk. På den øvre del opstrøms Elverdamsvej er der sparsomt
med gydeegnet bund, bl.a. som følge af hårdhændet vedligeholdelse, mens der
på forløbet igennem skoven og nær udløbet i Isefjorden er en god hyppighed. I
1960 var der en god bestand, som udnyttede gydepladserne helt op til Enghave
Skov. Der har været en markant tilbagegang siden 1960, hvor der i dag ikke er
tale om fast opgang, men kun om lejlighedsvis opgang.
I Tempelkrogen syd for Munkholmbroen ligger Marsvineholmene og Langholm, som huser meget store bestande af ynglende vandfugle (Hættemåger,
hav- og fjordterner, edderfugle m.v.). Inderst i Tempelkrogen ligger fiskerlejet
Arnakke med en bevaring af de gammeldags fiskerhytter på rad og række.
Ryegård Dyrehave

Ryegaard ligger i et kuperet moræne landskab, hvilket giver et naturskønt og
afvekslende område med bakker, skovbryn og levende hegn. Landskabets udseende er endvidere præget af 74 kæmpehøje, som vidner om en tidlig menneskelig aktivitet. Det kuperede landskab er dannet i istiden og er en landskabstype, som kaldes randmoræne. Ryegaard Dyrehave er navnet på den skov som
ligger mellem Ryegaard Park, Ejby og Langtvedkrydset. Ryegaard Dyrehave er
et yndet udflugtsmål. Det er især den indhegnede del af Dyrehaven, som giver
nogle helt unikke oplevelser af kuperet landskab med udsigt over fjorden og af
den oprindelige drifsform – overdrevet.
Dyrehaven har sandsynligvis altid været brugt som græsning for husdyr. Først
som overdrev, hvor køer og svin gik på olden, senere blev Dyrehaven indhegnet som dyrehave med dådyr af hensyn til både kødforsyning og jagt. Omkring
år 1900 ophørte dette, og dyrehaven har siden været afgræsset med får en overgang og i de sidste mange år med køer. Den uafbrudte græsning har været med
til at sikre det unikke plantesamfund, vi ser i dag. Vegetationen er således præget af særlige overdrevsarter, og enligtstående træer, som kun har kunnet komme op i ly af bl.a. de tjørnebuske, som de græssende dyr har efterladt. En del af
dyrehaven er kaldet Troldeskoven. Som følge af orkanen i december 1999, faldt
en del af de gamle bøgetræer.
Ryegård Dyrehave er en meget vigtig lokalitet for overdrevssvampe (måske en
af Sjællands bedste) med 19 kendte arter af rødlistede svampe. Overdrevet rummer en artsrig vegetation, idet der både er kalkrige og sure partier. Her findes
hedelyng, soløje, kattefod, dværgperikon og hylsterguldstjerne. Overdrevet er
trods græsning ganske tilgroet med gamle bøge og kratgrupper af især tjørn.
Der er de seneste 15 år foretaget naturpleje i flere omgange: Først beskæring
med buskrydder og udslæbning til afbrænding, senere ved maskinel rydning af
kratpartier. Årligt vedligeholdes tidligere ryddede partier ved nedskæring.
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Lyndby kyst

Delområdet omfatter kystkilen ud til Lejre Vig med Borrevejle i bunden af
vigen og landsbyen Lyndby i nord. Lyndby er et gammelt fiskerleje, der nu
rummer en del sommerhuse. Lyndby har en flot kirke omgivet af et kampestensdige. Et område ved fjorden er fredet. Hele området er præget af sommerhusbe-byggelse og følgeaktiviteter som sti- og broanlæg i strandsumpen.
Over for ligger sommerhusområdet Tranehalsen, hvis fredning er i kraftig forfald, bl.a. pga. omdannelse af sommerhusene til helårshuse. Kystbræmmen
umiddelbart nord for Lyndby rummer bl.a. et græsset strandengsområde, hvor
der findes annelgræs, harril og jordbærkløver. Kysten syd for Lyndby udgøres
af strandsumpe, hvor tagrør dominerer. Der er forekomst af butblomstret siv og
engklaseskærm i det udyrkede areal på indersiden af strandrørsumpen.

Gershøj området

Egnen omkring Sæby og Gershøj er et småbakket landbrugsland, der er præget
af den velbevarede landsby Sæby med sten- og jorddiger og landarbejderboligerne ved Holtensminde, fiskerlejet og udskibningsstedet Gershøj samt godsets Krabbesholms store marker, hegn og alléer. Tilsammen udgør det et delområde, der består af flere, men tæt forbundne kulturmiljøer. Delområdet afgrænses mod nord og syd af to mindre vandløb (Hønepilsgrøften og Ørbækken). Fiskerlejet Gershøj er anlagt i forbindelse med færgebroen i 1857 og har
inden anlæg af færgebroen fungeret som udskibningsplads for Krabbesholm. I
dag foregår primært fritidsfiskeri, mens det erhvervsmæssige fjordfiskeri fra
havnen er sparsomt (tre fiskere tilbage). Havnen danner udgangspunkt for
strandjagt med skydepramme. Udover havnen findes stejleplads med enkelte
småhuse og redskabshuse. Gershøj er registreret som særligt bevaringsværdigt
kulturmiljø. Mellem Gershøj og sommerhusområdet ligger et offentligt, statsejet område, hvor der er anlagt en naturlejrplads med bålplads, grill og vejrly ud
mod fjorden. Der findes også p-plads og toilet på området.

Figur 16

Stejleplads i Gershøj.
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Holmene i Roskilde
Fjord
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Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste områder for vandfugle. Det lavvandede område med fisk, krebsdyr og muslinger samt de mange øer og holme gør
fjorden attraktiv som yngle- og rastelokalitet. På de ca. 30 øer og holme yngler
hvert år 10-20.000 par fugle, fortrinsvis måger, svaner, terner, klyder, strandskader, viber og i mindre omfang edderfugle, skalleslugere, skeænder, grågæs
og rødben. Uden for yngletiden fungerer fjorden som raste- og fourageringsområde for godt 50.000 vandfugle. Øerne er fredede, og færdsel er forbudt i yngletiden fra 1. april-15. juli på øer og holme samt i en 50 m zone rundt om disse.
Plantelivet på holmene er unikt i kraft af, at det er så godt som upåvirket af
menneskelige aktiviteter – dyrkning, gødskning, sprøjtning osv. De udgør derfor et vigtigt videnskabeligt referenceområde både for plantelivet som sådant
og for miljøforhold i en bredere betydning. Roskilde Fjord og kystnære områder er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområder, hvilket
forpligter Danmark til at beskytte fjordens mange fuglearter, samt kystens specielle naturområder, flora og fauna. Holmene i den sydlige del Roskilde Fjord
omfatter Jyllinge Holme, en gruppe holme i Lejre Vig samt spredte holme i den
øvrige del af fjorden. Holmene omfatter: Lilleø, Jyllinge Holme, Eskildsø,
Blak, Svaleø, Elleore, Hesteholmene, Ringøen, Sivholm, Ægholm, Langholm,
Hyldeholm, Skovholmene. Enkelte af disse, bl.a. Eskildsø, ligger lige nord for
Det kulturhistoriske landskabs nordlige afgrænsning.
Holmene huser et særdeles rigt fugleliv med mange ynglende vandfugle og rastende fugle uden for yngletiden. Kolonier af måger og terner dominerer billedet, og holmene i fjorden er Danmarks vigtigste yngleområde for fjordterne
med ca. en trediedel af landets samlede bestande.
På holmene ved Jyllinge findes nogle af fjordens største ynglebestande af knopsvane med op til 60-80 par på flere af holmene. På de fleste af holmene ved Jyllinge er der ynglebestande af måger og terner. På Lilleø og Eskildsø ynglede
tidligere den rødlistede dværgterne uregelmæssigt, og både fjord- og havterne
har store ynglebestande på øerne. Vadefuglene udgøres af rødben, strandskade,
klyde, vibe, samt enkelte steder også stor præstekrave. Holmene i Lejre Vig har
tilsvarende store ynglebestande af måger, bl.a. nogle af fjordens største forekomster af hættemåger, samt terner. Klyder yngler flere steder.
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Figur 17

Udsigt fra Jyllinge-Nordmark over Jyllinge Holme.

3.2.2 Konkrete forslag
Der er i undersøgelsesprojektet blevet identificeret en række forslag til styrkelse af naturen i området. Forslagene kan inddeles i tre grupper.
Forslag til styrkelse
af 23 delområder

Der er for det første til hver af de 23 delområder anvist en række konkrete forslag og ideer som retter sig mod en styrkelse af disse områder. Forslagene er
baseret på en kortlægning af de trusler som områderne står overfor. For en gennemgang af disse forslag henvises som nævnt til den tekniske rapport fra Naturtemagruppen.

Forbedre spredningskorridorer

En række tværgående tiltag er ligeledes blev foreslået. Det er særlig blevet
konkluderet, at det vil være en væsentlig opgave for Det Kulturhistoriske Landskab, at der over tid - og i overensstemmelse med princippet om frivillighed skabes sammenhæng mellem de værdifulde naturområder i landbrugslandskabet dvs. Roskilde Fjord, Bistrup Skovene, Eiby Ådal, Ryegård Dyrehave, Egernæs og Fuglsø.

Øvrige tiltag

Herudover er det foreslået:
•

At fortsætte og udbygge den naturpleje, der i dag foregår i området.

•

At forbedre forholdene for udvalgte rødlistede og fredede arter.

•

At naturbeskyttelsesloven og planloven administreres restriktivt for bl.a. at
begrænse skæmmende byggeri.
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•

At skabe en øget miljøbevidsthed, baseret på en mere omfattende og målrettet formidling af natur, landskab og kulturhistorie (integreret del af driften og forvaltningen af Det Kulturhistoriske Landskab), herunder opbygning af et informationscenter for landskab og natur. Dette kan ske gennem
en trinvis udbygning af et eksisterende formidlingscenter eller - på sigt ved etablering af et nyt center, eventuelt i kombination med et centralt besøgscenter for Det Kulturhistoriske Landskab. Der er endvidere behov for
et informationscenter for Roskilde Fjord (et ”Fjordcenter”), der i særlig
grad betjener besøgende med et ønske om at vide mere om fjordens økologi, kulturhistorie og brug og benyttelse.

•

At der etableres en faunapassage ved Holbækmotorvejens krydsning af
Elverdams Å af samme kvalitet som passagerne ved Lejre Å og Kornerup
Å.

•

At der allokeres støtte til miljøvenlig jordbrugsdrift indenfor spredningskorridorerne.

•

At invasive plantearter som fx kæmpe-bjørneklo og rynket rose bekæmpes
målrettet i hele området.

•

At kystlandskabet sikres mod bebyggelser, der skæmmer landskabet og
hindrer det frie udsyn over fjordene eller indblikket fra fjorden til kystlandskabet.

•

At understøtte og sikre kontinuiteten af lokale aktiviteter fx:
-

Status for de konkrete forslag

Pleje af vandløb (Lystfiskere, Ellerenden).
Pleje af gravhøje (DN-lokalkommiteer, lokalhistoriske foreninger)
Afgræsning ved kogræsserforeninger (Hyrdehøj)
Høslætlaug (Hvalsøskovene)
Bjørneklobander
Styning af stævningsskov (Roskilde Tekniske Skole)
Overvågning af udvalge arter (ornitologer, botanikere, agenda 21, skoleklasser)
Arbejdsgrupper knyttet til Tadre Mølle, Lejre forsøgscenter

Disse forslag er ikke blevet endeligt behandlet og prioriteret i Styregruppen,
men Styregruppen anerkender, at de ovennævnte forslag udgør et godt grundlag
for den efterfølgende prioritering af tiltag.

3.2.3 Forhold til IUCNs kategorier
I løbet af undersøgelsesprojektet er det blevet diskuteret, hvilke begreber og
kategorier som Det kulturhistoriske landskab bedst kan relateres til. Ved de internationale temadage, afholdt i april 2005, var der repræsenteret parker, der er
kategoriseret både i forhold til IUCNs kategorier og som biosfære-områder.
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Kategori 5 område

Blandt de 6 kategorier, IUCN arbejder med, synes kategori 5, Beskyttet
Landskab, at kunne rumme de grundlæggende elementer af Det Kulturhistoriske Landskab. Et Beskyttet Landskab beskrives af IUCN som et landskab, hvor
”samklangen mellem mennesker og natur har skabt et område med en særlig
karakter - æstetisk, økologisk og kulturelt - og ofte med høj biologisk diversitet.
Beskyttelse af denne særlige samklang er vital for udviklingen af et sådant område”. Det Kulturhistoriske Landskab blev vurderet som et typisk kategori 5område, af de internationale specialister, der tog del i den internationale workshop i undersøgelsesprojektet, afholdt i Roskilde den 20. og 21. april, jf. tekstboksen nedenfor.
Tekstboks 4

Kommentar på international temadag i Roskilde, 21. april 2005

Carles Castell; Barcelona, Spanien; chef for områdeplanlægning ved en række nationalparker omkring Barcelona, deltog i den internationale workshop afholdt i Roskilde
april 2005 og deltog i den forbindelse også i en ekskursion i Det kulturhistoriske landskab. Efterfølgende vurderede han områdets kvaliteter:
The cultural-historic landscape (or whatever you want to call it) has exceptional ecological, cultural, socio-economical and landscape values, to be conserved and supported
by creating, if necessary, a protected area. In this sense, category V of IUCN, would be
a perfect model to fit.
The boundary of the protected area should be clear and easy to recognize on the ground.
I feel it is better to start with a smaller area (and to enlarge in the longer term), with
people really implied and identified with your project. Farmers and people in general
should be proud to belong to this park.

UNESCOs Biosfæreprogram

UNESCOs Man & Biosphere Programme er en alternativ international klassificering af bevaringsværdige områder, de såkaldte Biosfære-områder. Biosfæreområder udpeges på grundlag af et tredelt formål, idet området skal:
•

Bidrage til beskyttelse og forvaltning af internationalt bevaringsværdig
natur, og herigennem bevaring af biodiversitet og landskaber;

•

Understøtte bæredygtig socio-økonomisk udvikling, og

•

Understøtte en række oplysnings-, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige aktiviteter.

Inden for Biosfære-områderne ses kulturhistorien indlejret som en integreret del
af naturen og landskaberne, idet natur og landskab betragtes som et produkt af
(meget) lang tids menneskelig påvirkning og interaktion mellem menneske og
naturgrundlag. Menneskets og dets aktiviteter opfattes på denne måde som en
naturlig del af det økologiske system.
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Der er ikke taget stilling til det organisatoriske tilhørsforhold. Dette fremstår
som en opgave, når Det kulturhistoriske landskab er blevet etableret.
Sammenfatning

Tekstboksen nedenfor sammenfatter de overordnede konklusioner fra undersøgelsesprojektet i forhold til natur og landskab.
Tekstboks 5

Sammenfatning for natur og landskab i Det kulturhistoriske landskab

Styrker:

• Det kulturhistoriske landskab omfatter et område, der er smukt, værdifuldt og stort
- i alt ca. 23.000 hektar.

• Det ligger tæt på Hovedstadsområdet.
• Området består af fire markante landskabstyper: Fjordlandskaber ved Isefjorden og
Roskilde Fjord, en række forskellige skovlandskaber, blandede godslandskaber og
agerland/landbrugsområder.

• Det indeholder mange vigtige biotoper. Store dele af området er da også fredet som
Natura 2000 områder og Ramsarområder samt i henhold til dansk landskabsfredning.
Udfordringer:

• Skabe bedre sammenhæng mellem naturområderne ved at forbedre eksisterende
'grønne korridorer' og at skabe nye 'grønne korridorer'.

• Bevare og øge biodiversiteten i området.
• Sikre kystlandskabet mod bebyggelser, der skæmmer landskaber og hindrer det
frie udsyn over fjordene.

• Sikre kontinuitet og opbakning bag lokale, frivillige initiativer omkring naturpleje.
Vision:
I Det Kulturhistoriske Landskab styrkes indsatsen for bevaring og delvis genskabelse af
områdets karakteristiske landskaber og natur, herunder dyre- og plantelivets egnskarakteristiske mangfoldighed. Befolkningen tager aktiv del i forvaltningen, brugen og udviklingen af naturværdierne og landskabet inden for området.

3.3
Stærk position omkring besøgscentre

Friluftsliv og turisme

Friluftsliv og turisme er blevet behandlet t to forskellige temagrupper.
I temagruppen om friluftsliv har fokus været på den rekreative udnyttelse af
området til glæde for lokalbefolkningen og besøgende. I turismegruppen har
der været fokus på det kommercielle aspekt, dvs. muligheden for Det kulturhistoriske landskab skaber øget omsætning i turismeerhvervet og dermed bidrager
til den lokaløkonomiske udvikling. Der er i begge grupper trukket på en række
lokale eksperter og praktikere indenfor disse områder.
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Det skal indledningsvis understreges, at et af særkenderne ved Det kulturhistoriske landskab er den stærke position i koblingen turisme-formidling-friluftsliv.
Det skyldes, at der allerede findes en række besøgs- og formidlingscentre som
tilskynder til aktivt friluftsliv, formidler kulturhistorisk viden og udgør populære turismeattraktioner. Her tænkes på institutioner som Vikingeskibsmuseet,
Lejre Forsøgscenter samt flere dele af Roskilde Museums virksomhed
(Hestebjerggaard, Tadre Mølle).

Godt udgangspunkt
for øget satsning på
friluftsliv

3.3.1 Eksisterende faciliteter
I Det kulturhistoriske landskab findes allerede en lang række stier og stisystemer af stor værdi for friluftslivet. Hertil kommer mark- og skovveje, hvortil der
ifølge Naturbeskyttelsesloven er adgang for besøgende under gældende betingelser. Især i områdets skove er der i dag et finmasket net af stier og skovveje,
men også langs fjorden (særligt Fjordstien) og på Bognæs-halvøen findes meget vigtige stier, der benyttes flittigt året igennem. Senest er Skjoldungestien
blevet åbnet (foråret 2005). Den går fra Osted til Boserup Skov langs Lejre Å,
Kornerup å og Lavringe å og er til slut forbundet med Fjord-stien.
Området er vel beskrevet i brochurer, m.v. En oversigt over eksisterende faciliteter er givet i tabellen nedenfor. Oversigten er ikke komplet, men giver et godt
indtryk af mangfoldigheden af faciliteter.
Tabel 6
Type

Oversigt over eksisterende faciliteter for friluftsliv
Sted/titel

Oplysninger

Bidstrup Skovene, Midtsjælland

www.friluftkortet.dk

Bidstrup skovene, Storskoven og
Valborup Skov

www.friluftkortet.dk

Boserup Skov, Roskilde

www.friluftkortet.dk

Hyrdehøj Skov

www.friluftkortet.dk

Storskoven, Bidstrup Skovene
Besøgscenter

Bålplads

www.friluftkortet.dk

Tadre Mølle og Naturcenter

www.tadremoelle.dk, Roskilde
Amt, Stiger og publikumsfacilitat

Vikingskibsmuseet

www.vikingeskibsmuseet.dk

Lejre Museum / Hestebjerggaard

www.lejremuseum.dk

Roskilde Museum

www.roskildemuseum.dk

Lejre Forsøgscenter

www.lejre-center.dk

Borrevejlecenteret

www.borrevejlecenteret.dk

Fjordmuseet

www.fjordmuseet.dk

Bidstrup Skovene, Avnstrup Marken

www.friluftkortet.dk

Bidstrup skovene, Heide Overdrev www.friluftkortet.dk
Boserup Skov, Lerskrænten

www.friluftkortet.dk
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Type

Sted/titel

Oplysninger

Gulddysse Skov, Piledyssen

www.friluftskortet.dk

Cykelruter

Bidstrup Skovene

www.friluftskortet.dk

Fiskeri

Hyrdehøj Skov

www.friluftskortet.dk

Bidstrup skovene, Avnstrup

www.friluftkortet.dk

Egnen omkring Gershøj

Roskilde Amt

Museumsguide. Roskilde Amt

Roskilde Amt

Slotte og Haver.

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Folder

Kulturguide 2004-2005
Fugletårn

.

Kattinge Sø, Boserup Skov

www.friluftskortet.dk

Gundsømagle Sø fugletårn

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Ramsømagle Sø fugletårn

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Tryggevælde Ådal - fugletårn

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Ølsemagle Revle fugletårn

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Kort

Kort over parker, idrætanlæg og
legepladser i Roskilde - GIS

Kort – cykelruter

Oplev Natur og Kultur

Roskilde Amt. Dækker cykelture,
vandreture og overnatning samt
indeholder landskabs- og egnsbeskrivelser

Kort

På udflugt i Roskilde Amt – Teltpladser, Fugletårne, Turfoldere

Roskilde Amt

Legeplads

Naturlegepladsen ved Avnstrup

Friluftkortet.dk

Lejrplads/
overnatning

Bidstrup skovene, Rævemosen

Friluftkortet.dk

Tadre Mølle

www.friluftskortet.dk

Boserup Skov

Friluftkortet.dk

Boserup Skov naturlejrplads

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Ejby udflugtsområde og naturlejrplads

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Gershøj naturlejrplads

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Karlstrup Kalkgrav naturlejrplads

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Salvadparken naturlejrplads

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Spanager naturlejrplads

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Tadre Mølle

www.friluftskortet.dk
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Type

Sted/titel

Oplysninger

Bidstrup skovene, Ravnsholte
Mark

Friluftkortet.dk

Naturskole

Tadre Mølle

Se ovenfor

P-plads

Bidstrup Skovene, Avnstrup

www.friluftskortet.dk

Bidstrup Skovene, Mortenstrupvej

www.friluftskortet.dk

Bidstrup Skovene, Ny Tjørnehusvej

www.friluftskortet.dk

Bidstrup Skovene, Orupvej

www.friluftskortet.dk

Bidstrup Skovene, Skovvej, nord

www.friluftskortet.dk

Bidstrup Skovene, Skrædderhusvej

www.friluftskortet.dk

Bidstrup Skovene,Vernersmindevej

www.friluftskortet.dk

Boserup Skov, vest

www.friluftskortet.dk

Gl. Lejre

www.friluftskortet.dk

Hyrdehøj Skov, Lindenborgvej

www.friluftskortet.dk

Kattinge Sø, Slusehuset, Boserupvej

www.friluftskortet.dk

Pedersted Skov, Hovedvejen,
Bidstrup Skovene

www.friluftskortet.dk

Rapport

Friluftslivet på og omkring Roskilde Fjord - Spørgeskemaundersøgelse

Roskilde Amt

Ridesti

Bidstrup skovene

Friluftskortet.dk

Fjordstien

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Natursti i Hedeland

Roskilde Amt, turfolder

Prambroen

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Skjoldungestien

Roskilde Amt

Tryggevælde Ådal - stier

Roskilde Amt, Stier og publikumsfaciliteter

Egnen omkring Ejby

Roskilde Amt, turfolder

Fjordstien

Roskilde Amt, turfolder

Kirkestien over Tryggevælde Ådal

Roskilde Amt, turfolder

Salvadparken

Roskilde Amt, turfolder

Skullerupholm Teglværk

Roskilde Amt, turfolder

Storkereder i Tryggevælde Ådal

Roskilde Amt, turfolder

Stormandsgård ved Karlstrup Kirke

Roskilde Amt, turfolder

Særløse Overdrev

Roskilde Amt, turfolder

Åstrup og Sonnerupgård

Roskilde Amt, turfolder

Stiforløb

Turfolder
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Type

Sted/titel

Oplysninger

Udgivelse

Badevand 2004

Roskilde Amt, Københavns Amt
og Københavns Kommune

Dit kulturmiljø. Tag vare på kulturmiljøet i Roskilde Amt

Kulturmiljørådet for Roskilde Amt

Et hegn er et tegn - eksempler på
bevaringsværdige kulturspor

Roskilde Amtsmuseumsråd

Fjordstien – Fra Frederikssund til
Roskilde

Roskilde Amt og Frederiksborg
Amt

Fjordstien 5 – Fra Roskilde til Holbæk

Vestsjællands Amt, Roskilde Amt
og Frederiksborg Amt

Fjordstien gennem Roskilde Amt

Roskilde Amt

Friluftsliv i 592 skove og andre
naturområder

Skov & Landskab, Miljøministeriet

Roskilde Amt

Gravhøje i agerlandet. Kulturhisto- Teknisk Forvaltning
risk registrering af fredede gravhøRoskilde Amt
je i Roskilde Amt 1999. Redegørelse

Vandrestier

.

Gravhøje i skov. Kulturhistorisk
registrering af fredede gravhøje i
Roskilde Amt 1999. Redegørelse

Teknisk Forvaltning

Gravhøjene på marken.

Landskabskontoret. Roskilde Amt

Kirkeomgivelser. Registrering af
kirkernes omgivelser i Roskilde
Amt

Teknisk Forvaltning. Roskilde Amt

Kultur- visioner og mål for kulturpolitikken i Roskilde Amt

Roskilde Amt

Kulturmiljøer. Introduktion til kulturmiljøer i Roskilde Amt. Bind 1

Teknisk Forvaltning

Kulturmiljøer. Særligt bevaringsværdige kulturmiljøer i Roskilde
Amt. Bind 2

Teknisk Forvaltning

Kulturmiljøer. Bevaringsværdige
kulturmiljøer samt de ikke prioriterede i Roskilde Amt Bind 3

Teknisk Forvaltning

Landbrugsredegørelse 2000

Roskilde Amt

Roskilde Fjord – områdeplan for
naturforvaltning

Roskilde Amt – Udvalget for Teknik og Miljø

Vandreture langs Roskilde Fjord

Danmarks naturfredningsforening,
lokalkomiteen i Gundsø i samarbejde med Roskilde Amt

Roskilde Amt

Roskilde Amt

Roskilde Amt

Roskilde Amt

Bidstrup skovene, Heide Overdrev Friluftkortet.dk
og Ravnsholte Skov
Bidstrup skovene, Ravnsholte
Skov

Friluftkortet.dk

Bidstrup skovene, Storskoven og
Valborup Skov

Friluftskortet.dk
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Type

Badestrande

Havne

Sted/titel

Oplysninger

Boserup skov

Friluftskortet.dk

Gl. Lejre

Friluftskortet.dk

Bidstrupskovene

www.friluftskortet.dk

Boserup Skov

www.friluftskortet.dk

Gl. Lejre

www.friluftskortet.dk

Vigen

www.ra.dk/sw1867.asp

Veddelev

- do -

Herslev

- do -

Borrevejle

- do -

Veddelev

www.vsb.dk

Roskilde

www.roskildehavn.dk

Gershøj

Hjemmesider

Herslev

www.herslevsejlklub.dk

Roskilde Fjord portalen

www.roskilde-fjord.dk

Friluftsliv/faciliteter - søgning

www.friluftskortet.dk

Naturaktiviteter, m.v.

www.naturnet.dk

Roskilde Amt

www.ra.dk

3.3.2 Besøgscentre og attraktioner
En række institutioner fungerer som besøgscentre og aktive formidlere af kulturhistorie og naturforhold. De væsentligste centre beskrives kort i det følgende.
Roskilde Museum

Roskilde Museum er kulturhistorisk museum for Roskilde, Gundsø, Bramsnæs,
Lejre, Hvalsø og Ramsø kommuner. Museet er grundlagt i 1929, og er en selvejende institution. Museets formål er, ved indsamling, registrering, forskning,
bevaring og formidling at virke for sikringen af byens og områdets kulturarv og
belyse såvel tilstande som forandringer i lokalområdets kulturhistorie i alle dets
aspekter, således som disse måtte komme til udtryk, også inden for social-, natur-, kunst- og samtidshistorie.
Roskilde Museum prioriterer alsidighed i undersøgelses- og forskningsarbejdet.
Det er i høj grad kommet til udtryk gennem museets omfattende undersøgelsesvirksomhed. Det medvirker til at markere museet i national sammenhæng, også
gennem medarbejdernes medvirken i nationale råd og nævn.
Museets samlede aktiviteter omfatter:
•

Udstillingsbygning og kontor. Udstillingerne belyser først og fremmest
byens historie fra 990'erne og frem til 1970'erne - sluttende med emnerne
RUC, rock og Risø. Oldtidsafsnittet fortæller hele Roskildeegnens forhi-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tadre Mølle

storie. Museets samlinger omfatter mere end 60.000 genstande. Samlingerne dækker et bredt spekter af emner om byens og egnens kulturhistorie
Roskilde Museums købmandsgård
Slagterimuseet i Roskilde
Slagterbutikken
Palæsamlingerne
Fjordmuseet i Jyllinge (omtales nedenfor)
Bramsnæs Museum og Arkiv
Tadre Mølle - museum, naturcenter, lokalarkiv (omtales nedenfor)
Hvalsø lokalarkiv
Indretningen af et nationalt besøgscenter i et nyt Lejre Museum på Hestebjerggård i Gl. Lejre er under færdiggørelse. Lejre Museum vil i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen forestå formidlingen af Lejres historie og
kulturmiljø. Museet forventes klar til åbning ultimo 2005.

Tadre Mølle er et smukt beliggende museums- og naturcenter vest for Hvalsø i
Åstrup-området. Centeret har fokus på samspillet mellem mennesket og naturen. Dette kommer til udtryk på Tadre Mølle, hvor samspillet mellem Elverdamsdalens topografi, højt beliggende kilder og møllevirksomhed har eksisteret
i hundredvis af år.
Siden 1996 har ejendommen været under opbygning som møllegård og naturcenter, baseret på en filialaftale med Roskilde Museum. Hvalsø kommune,
Roskilde amt og staten yder driftsmidler. Filialinstitutionen omfatter også i dag
Hvalsø Lokalarkiv. Møllen ligger på den nationale cykelrute 4, som fra København forbinder Danmark på tværs via Kalundborg til Ringkøbing. Der findes en
velanlagt naturlejrplads på møllegården, indrettet med 2 shelters (overnatningsskure), bålsteder og gril.
Tadre Mølle tager året rundt, også uden for de almindelige åbningstider, imod
besøg af grupper og man kan som gruppe bestille en guided omvisning, som
omfatter fortælling om dalen, møllerne, og kørsel med vandmøllen. Der tilbydes praktisk undervisning i 1800-tallets mark-, have- og værkstedsarbejde, dyrehold, formaling af korn til mel og foder i vandmøllen, samt forskellige aktiviteter omkring mel og brød. Tadre Mølles naturcenter tilbyder også undervisning
i naturkendskab, hvorunder hører landskabsdannelse, geologi, dyr og planter,
vandmiljø og vandenergi.

Fjordmuseet, Jyllinge

Fjordmuseets samlinger afspejler det geografiske områdes kultur- og
naturgeografiske særpræg og områdets udvikling og forandring, herunder tilflytningsproblematikken og de fordele og problemer, der knytter sig til en
pendler- og tilflytningskommune gennem de seneste 40 år. Foruden at være et
normalt statsanerkendt kulturhistorisk museum, er det tillige dokumentationscenter for Gundsøs lokalhistorie - med lokalhistorisk arkiv, bibliotek og informationscenter.
Fjordmuseets permanente udstilling om Roskilde Fjord fokuserer primært på
jagt og fiskeri. Museet rummer blandt andet en udstilling om livet i Gundsø,
som det tog sig ud på landet i gamle dage. Her fortæller brugsgenstande og en
"Hedebostue" om vilkårene for folk i området, før i tiden. Der er også udstillet

.
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en rekonstruktion af en klædedragt, som Gerdruppigen bar, da man fandt hende ved udgravningen.
Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseet besøges af ca. 150.000 personer om året. 54% af de
besøgende kommer fra udlandet. Museet kan også glæde sig over, at der hvert
år kommer 20.000 skolelever på besøg. Museet er smukt beliggende med vid
udsigt over Roskilde Fjord og nærtliggende naturområder.
Museet tilbyder gode muligheder for at opleve vikingernes skibe, vikingetiden
og livet til søs. I Vikingeskibshallen er der eksempelvis udstillet de 5 originale
vikingeskibe fra 1000-tallet, der blev udgravet i Roskilde Fjord i 1962. På en
plancheudstilling kan man følge norske vikingers flådeangreb på Roskilde –
time for time. Museet har sit eget bådeværft, der p.t. bygger en kopi af et 30
meter langt krigsskib fra vikingetiden. På Museumsøen kan de besøgende få
indblik i arbejdet. Rundt omkring på øen fortæller plancher og modeller om
bygning af og sejlads med vikingeskibe. Overfor værftet er der i sommerperioden aktiviteter, hvor man kan prøve kræfter med forskellige af vikingetidens
gøremål. Museets store samling af vikingeskibe og andre nordiske er ikke blot
til pynt. I sommermånederne arrangeres sejlture flere gange om dagen, hvor de
besøgende kan prøve kræfter med årer og sejl.
Vikingeskibsmuseet omfatter også børnenes museum, restaurant, m.v. Guide
Michelin giver Vikingeskibsmuseet i Roskilde 3 stjerner for en 3-stjernet attraktion indenfor gruppen turistattraktioner. 3 stjerner er den højest mulige rangering.

Lejre Forsøgscenter

Lejre Forsøgscenter er en selvejende institution, etableret i 1964 som en
arkæologisk forsøgsstation i et unikt morænelandskab med skov, søer, moser
og enge. Her satte – og sætter - fagfolk fra kulturhistoriske og naturvidenskabelige fag hinanden stævne for gennem praktiske forsøg at skabe ny viden om
oldtidens mennesker, deres levevilkår, dyrkningsmetoder mm. på tværvidenskabelig basis. Disse eksperimenter med at genskabe jernalderens huse og
landbrugsredskaber og afprøve dem i praksis vakte stor opsigt i offentligheden.
Grundlaget for oplevelsesorienteret formidling af forskerens arbejde var dermed skabt og begreber som aktiverende formidling og historisk værkstedsundervisning udsprang af mødet mellem læg og lærd på tværs af køn, alder, social- og uddannelsesmæssig baggrund. Aktiv formidling og undervisning er indlagt i Centrets formålsbeskrivelse.
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Figur 18

Bondehus, Lejre Forsøgscenter

I det daglige arbejde sikres varetagelse af formålet gennem Centrets ledelse og
ansættelse af faguddannet personale indenfor akademiske, tekniske og håndværksmæssige fag som arkæologi, historie, kommunikation, didaktik, pædagogik, landskabspleje, skovdrift, håndarbejde, keramik og film/foto. Ansættelse af
et bredt sammensat instruktørkorps af studerende og elever indenfor samme
discipliner sikrer kontakt til undervisnings- og uddannelsessektoren. Centret
tilbyder et væld af aktiviteter. Stiksordsmæssigt kan disse illustreres som følger: jernalderlandsby, offermose, landbohuse, sejlads i stammebåde, stenalderboplads, en række arbejdende værksteder, medicinsk urtehave, skoletjeneste,
lejrskolefaciliteter, teambuildings-aktivteter, m.v.
Overblik over attraktioner

.

Udover disse centre findes der en række kulturattraktioner i området. Fra de
enkelte seværdigheder, institutioner og arrangører er indhentet de besøgstal
som fremgår af tabellen nedenfor.
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Tabel 7

Besøgende på seværdigheder i eller umiddelbar nær ved Det kulturhistoriske landskab, 2002 - 2004

Attraktion

2002

2003

2004

Vikingeskibsmuseet

119.641

133.925

154.080

Roskilde Domkirke

135.779

130.197

124.057

Lejre Forsøgscenter

57.815

55.860

56.040

Roskilde Museum

15.238

14.814

14.911

- Roskilde Museums Købmandsgård

34,215

31.852

30.671

7.893

8.725

9.182

137

7.800

9.719

3.905

1.700

1.696

617

888

917

- Slagterbutikken (Roskilde Museum)

2.500

1.650

2.125

- Bramsnæs Museum (Roskilde Museum)

2.253

1.500

2.017

Sporvejsmuseet*

26.119

32.407

32.609

Museet for Samtidskunst

17.421

15.611

17.310

Ledreborg Slot

11.842

11.161

9.012

Hedelands Veteranbane*

11.800

10.900

10.562

Palæfløjen

9.675

9.575

9.758

Sct. Hans Hospitals Museum

1.640

1.650

2.125

Roskilde Festival

73.103

77.217

76.200

Fællesdyrskue

80.739

74.200

72.066

Koncert på Ledreborg

24.00

24.000

24.000

Opera i Palægården

1.000

1.000

1.025

16.000

25.000

29.000

4.200

3.800

3.300

- Tadre Mølle (Roskilde Museum)
- Håndværksmuseet (Roskilde Museum)
- Fjordmuseet (Roskilde Museum)
- Palæsamlingerne (Roskilde Museum)

Udstilling på Ledreborg
Teater Hedeland*
Kilde: Tal fra de enkelte seværdigheder

Note*: Beliggende umiddelbart udenfor Det kulturhistoriske landskab

Tabellen viser tydeligt, at 6-7 attraktioner skiller sig ud med Vikingeskibsmuseet, Domkirken, Festivalen, Dyrskuet og Ledreborg (Slot, koncert og udstilling) som suveræne topscorere. Tabellen viser også, at der i området er mange
kulturelle aktivitetsmuligheder.

3.3.3 Turisme
Der er gennemført en kortlægning af turismen i området, bl.a. i samarbejde med
Roskilde-Egnens Turistbureau. Her er de styrker som Det kulturhistoriske landskab vil have i et turismeperspektiv blevet identificeret og det samme er udfordringer som turismesektoren står overfor.

F:\Børne- og Kulturforvaltning\Kulturafdeling\Kulturudviklingssektion\Kulturhistorisk landskab\Slutrapport\Slutrapport_Det kulturhistoriske landskab_Endelig version.DOC

72

Økonomisk betydning

Det kulturhistoriske landskab

Danmarks Turistråd (VisitDenmark) har i en nylig rapport vurderet Turismens
økonomiske betydning nationalt og regionalt for året 2003.2 Roskilde amt er
hvad angår areal og indbygger-antal blandt de små - det gælder også for turismens omsætning - men omsætninger vokser hurtigere end andre steder. Den
nyeste analyse peger på, at den kommercielle del af turismen sætter følgende
”aftryk” i Roskilde amt:
Tabel 8

Turistomsætning i Roskilde amt 2003 (kun kommercielle overnatningsformer)
Omsætning i
mio. kr

Hotel

Andel af DK

Tendens 200003

236 1,6%

Stigende

Camping

71 2,3%

Stigende

Vandrerhjem

22 3,4%

Stigende

Feriecenter

17 1,1%

Uændret

189 38,0%

Uændret

3 0,7%

Nedgang

538 2,6%

Stigende

Festival
Lystbåde
I alt kommercielle former

Kilde: Danmarks Turistråd: TØBBE 2003-undersøgelse

Hertil kommer en sommerhusomsætning på 118 mio. kr. og en omsætning på
udenlandske endagsturister på 182 mio. kr. Undersøgelsen viser, at der er en
turistomsætning ved overnatning hos familie og venner på 156 mio. kr. Alt i alt
skønner Danmarks Turistråd, at den samlede turistomsætning i Roskilde Amt
udgjorde 993 mio. kr. Danmarks Turistråd har ligeledes undersøgt beskæftigelse indenfor turisterhverv i 2003 fordelt på region og branche. Det vurderes, at
turisme samlet set giver fuldtidsbeskæftigelse til godt 70.000 personer i Danmark. Roskilde Amts andel heraf er ca. 1.600 personer, svarende til 2,3%.
Styrker og udfordringer

Kortlægningen af turismesituationen i Det kulturhistoriske landskab giver et
samlet billede af situationen, som visionen for Det kulturhistoriske landskab
skal udvikles i forhold til. Følgende kan i den forbindelse sammenfattes om turisme i Roskilde Amt.3
•

2

Turismen i amtet er en relativ begrænset sektor samlet set. Turismen beskæftiger ca. 1.600 årsværk. Det vurderes, at Det kulturhistoriske landskab
udgør en meget oplagt mulighed for, at turismen i området udvikles yderligere, både kvalitativt og kvantitativt, hvilket som nævnt også fremgår af
den lokale erhvervsøkonomiske analyse.

Turismens økonomiske betydning 2003 - nationalt og regionalt, Tøbbe 2003, Danmarks
Turistråd (2004).
3
De fleste opgørelse i turismekortlægningen omhandler hele amtet (af datamæssige årsager) suppleret med kvalitative vurderinger om forholdene specifikt i det område som er
afgrænset til Det kulturhistoriske landskab.

.
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Særlige styrker

•

Den eksisterende turisme domineres af en række store kultur- og formidlingsattraktioner, og der er fravær af 'støjende' turisme. Denne profil er et
aktiv, idet den er i overensstemmelse med selve ideen bag 'landskabet' der er således ingen principiel modsætning mellem at skabe Det kulturhistoriske landskab og at udvikle turismen; tværtimod. Temagruppen er samtidig opmærksom på, at en markant forøgelse af mængde af turister i området, kan indebære at visse kulturspor såvel som sårbare naturområder friholdes fra et stort pres fra besøgende.

•

En gennemsnitlig turist i amtet har et døgnforbrug, der ca. svarer til landsgennemsnittet, men ligger langt under forbruget i København. Temagruppen finder, at dette forhold kan og bør ændres, først og fremmest ved at tilbyde samlede tematiske turismeprodukter som betyder, at turister opholder
sig længere tid i området af gangen.

De særlige turistmæssige styrker i Det kulturhistoriske landskab er:
•
•
•
•
•

Udfordringer

at naturen er smuk og mangfoldig og indbyder til aktiv ferie,
at der findes en spændende kulturhistorie, og at der er meget gode forhold
for kulturformidling og naturformidling ud fra eksisterende besøgscentre,
at Roskilde er en markant 'hovedstad' indenfor Det kulturhistoriske landskab,
at området ligger tæt på København, og dermed et stort og købedygtigt
publikum,
at der findes et eksisterende Roskilde Card som kan udvides til at omfatte
hele området.

Til gengæld står området også over nogle markante udfordringer som
turismetemagruppen tror, at Det kulturhistoriske landskab kan være med til at
løse. Her tænkes særligt på behovet for:
•
•

•

•

at området udbyder samlede turismeprodukter - frem for enkeltstående attraktioner
at de stærke attraktioner/institutioner i området skal bindes tættere sammen
omkring et fælles koncept og en fælles bestræbelse på at hjælpe området
totalt set til at fremstå mere attraktivt. Turismen i området får med lanceringen af Det kulturhistoriske landskab en ny mulighed for i fællesskab at
udvikle fælles produkter.
at der er så relativt mange dagturister i området/få overnatninger. For at få
flere turister til at være længere tid i området, skal området udbyde samlede og tematiske turismeprodukter - frem for enkeltstående attraktioner.
at turister i områder har et relativt lav forbrug,. cirka som landsgennemsnittet, selvom der i Roskilde Amt er tale om kulturturisme. Dette hænger klart
sammen med den store andel af endagsturisme.

Styregruppen har vurderet de mulige konsekvenser af Det kulturhistoriske landskab for turismen i området. Det er gruppens opfattelse, at Det kulturhistoriske
landskab tilbyder turismesektoren en lovende mulighed for at profilere området
skarpere som et markant supplement til turismen i Hovedstadsområdet.
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Tekstboks 6

En international eksperts vurdering af Det kulturhistoriske landskab

Brian Taylor, leder for områdeplanlægning i den store engelske Peak District National Park, deltog i den internationale workshop afholdt i Roskilde april 2005 og deltog i den forbindelse også i en ekskursion i Det kulturhistoriske landskab. Efterfølgende gav han denne kommentar om Det kulturhistoriske landskab - som på en fin made sammenfatter
værdierne i området:
I was able to make several comparisons to our situation with establishing National Parks in England most obviously by
virture of the fact that they are Living Landscapes. Over the years the Peak District has pioneered many projects aimed
at fostering a local economy that thrives on the special character of the area, i.e. one that is sensitive to the environment
and that fosters an understanding and promotion of those rural qualities, e.g. farm based tourism and locally branded
products as a measure of defining a sense of high quality, healthy products, based on local skills and traditions that
people are happy to pay for. At the same time benefits to the landscape are sought though protection from development
and by fostering biodiversity. These are all things that I thought the Roskilde landscape could build on.
Another great similarity is the having a cultural town on the edge of the area. Roskilde is a great base for tourists to
stay and learn about the surrounding landscape before heading into it and enjoying its many delights. It offers an opportunity for accommodation and services that would not be appropriate in more sensitive parts of the adjacent landscape.
The access by air and road are very easy and there is great scope for higher numbers of people to both enjoy the natural
and cultural diversity but to also contribute to the local economy as a result.
I feel that as with English National Parks it is the layers of interest, from landscape beauty to rich biodiversity combined with a strong cultural legacy that gives the area a collective fascination. One can empathise with the ties that bind
the grandeur of a landscape with the desire for people to live there, from stone age man to the royalty of the last few
hundred years. The importance of the area to the Danish people as a whole cannot be understated. While it is being
promoted locally, it is a National Treasure.
Any commitment to a National Park (or equivalent) should be supported by a clear commitment to understanding the
area. Encouraging the educational aspects as highlighted at Lejre Forsøgscenter is a perfect example and the ability to
utilise existing establishments as this is a real bonus as it offers a sense of permanance.
To cover these aims the area will need a strategic management plan. Something that covers both the long term and can
understand the importance of passing on this special area to future generations, but also with a set of realistic short term
aims that can give everyone something firm to work towards and that can be measured in 3 or 5 years time.

3.3.4 Nye oplevelsesmuligheder indenfor friluftsliv og turisme
Der er en række naturlige koblinger mellem visionerne og de konkrete tiltag
indenfor friluftsliv og turisme. De præsenteres derfor samlet nedenfor, efterfulgt af en kort beskrivelse af konkrete tiltag.
Fremtidig turismeprofil

.

Visionen for turismeområdet består i, at aktører indenfor turismeområdet samarbejder om at tilbyde besøgende i Det kulturhistoriske landskab nem adgang til
store og sammenhængende natur- og kulturoplevelser.
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Nøgleordet er 'sammenhæng' - og her tænkes på sammenhæng i bl.a. følgende
situationer: Sammenhæng i den konkrete formidling ude i landskabet - de besøgende skal oplyses om hvordan samspillet mellem mennesker og natur har formet området; Sammenhæng i tid - de besøgende skal oplyses om, hvordan historien præger nutiden; Sammenhæng mellem de enkelte turistattraktioner - en
given turistattraktion bør ikke blot se på sin egen profil/produkt, men på hvordan denne profil bidrager til en samlet profilering af området; Sammenhæng i
de enkelte oplevelser som tilbydes - der skal udvikles flere tilbud om forskellige naturoplevelser som kombinerer cykel, sejlads og vandring og som både giver natur- og kulturoplevelser.
Fremtidig profil for
udvikling af friluftsliv

Det er samtidig visionen for friluftlivet, at muligheden for og adgangen til et
bredt felt af friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistorieoplevelser øges. Dette
styrker livskvaliteten, folkesundheden og den nationale viden og bevidsthed om
natur, historie, kultur, m.v. Friluftslivet skal udvikles både for lokalbefolkningen og besøgende, herunder besøgende fra det nærliggende hovedstadsområde.
Det Kulturhistoriske Landskab skal kunne rumme alle former for friluftsliv,
men alle former for friluftsliv skal underlægges en vurdering og afvejning af
påvirkningen på natur og miljø. Der skal være tilbud til folk i alle aldre og med
særlig behov.

Indsatsområde: Friluftsliv og aktiv ferie

Der er foreslået en række tiltag til styrkelse af friluftsliv og turisme indenfor
Det kulturhistoriske landskab. Her er foreslået følgende:
•

Cykelturisme i Det kulturhistoriske landskab med udbygning af Fjordstien
-

Etablere nye ruter gennem Det kulturhistoriske landskab som er forbundet med Fjordstien
Udarbejde materiale om ruterne.
Etablere et effektivt system for cykeludlejning; herunder undersøge
mulighed for en slags 'by-cykelordning'
Markere cykelruten i landskabet som en art cykel-margerit rute indenfor Det kulturhistoriske landskab.

•

Etablering af flere kystnære teltpladser som støttepunkter for friluftslivet
på fjorden

•

Etablering af primitive lejrpladser, øko-baser, bålpladser og lignende opholdspladser i området.

•

Etablering af sammenhængende stisystemer i et overordnet netværk i hele
Det Kulturhistoriske Kulturlandskab, herunder etablering af ruter på fjorden, herunder finde og fremhæve gamle vandre- og transportruter (kirkestier, Kongevejen, gl. færgevej fra Bognæs mv). Dette indeholder også
etablering af lokale stisystemer og ruter (ride, gå, løbe, cykle), der giver
lokalbefolkningen og besøgende direkte adgang fra byerne i området til friluftsoplevelser, og som skaber forbindelse mellem nærliggende lokaliteter.

•

Fortsat udbygning af fugletårne, skjul (mulighed for at komme uset og tæt
på f.eks. fugle) og lignende ved relevante lokaliteter (f.eks. skarverne på
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Bognæs, fugleliv ved særligt plejede vådområder eller i skovenge med mulighed for hjortevildt).
•

Etablering af grejbanker, hvor forskelligt udstyr til friluftsbrug kan lånes.

•

Vikingesejlads i kombination med andre oplevelser i landskabet, udbygning af kapacitet og nye produkter, via dialog med de to eksisterende udbydere (Vikingeskibsmuseet, Maritimt forsøgscenter).

•

Oplevelser på vandet
-

-

•

Indsatsområde: Formidling og oplevelser

Fastlægge forslag til sejladsruter på fjorden med tilhørende information om kultur- og naturforhold samt praktiske informationer om overnatningssteder, indkøb, m.v.
Øvrige tiltag, der kan muliggøre fjord-oplevelser, eks. udsejning i både med glasbund til studier af livet i inderfjorden.
Øvrige tiltag omkring vand-oplevelser, hvoraf kan tænkes dykning,
kajak på fjorden, kanosejlads, m.v.

Opbygning af integrerede transportformer rundt i området, således at land
og fjord i højere grad kan indgå i den samlede oplevelse af et besøg i området, og således at der gives den besøgende mulighed for at vandre, cykle,
køre, sejle og ride under samme besøg.

Der foreslås en formidlingsindsats som bygger på princippet om 'sammenhæng'; herunder:
•

Gennemførelse af princip om, at formidling på skilte skal lede videre til
nye aktiviteter: enhver oplysningstavle, o.lign. i landskabet skal indeholde
mere end en beskrivelse af den aktuelle seværdighed - den skal også lede
den besøgende videre i landskabet.
• Støtte til udviklingen af friluftstilbud på privatejede områder efter ønske
fra lodsejere.

.

•

Der skal generelt være nem adgang til kort, foldere og andre relevante informationer.

•

Elektronisk formidling. Dette kan bestå i forskellige komponenter såsom
etablering og vedligeholdelse af en omfattende hjemmeside for 'landskabet', evt. i samarbejde med Roskilde-egnens Turistbureau. Den skal betjene
friluftslivet og give behørige links til samtlige faciliteter, tilbud og muligheder for friluftslivet i Det Kulturhistoriske Landskab. Andre muligheder
er anvendelse af GPS systemer til videreformidling, og opstilling af et antal terminaler rundt i landskabet, hvor de besøgende selv søger information.

•

Tilknytning af naturvejledere til området evt. med base i et besøgs/naturcenter.
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•

Informations- og besøgscentrene udbygges med henblik på at betjene friluftslivet og inspirere til nye og flere friluftsaktiviteter. Et besøgscenter
udbygges til at formidle det dyrkede land og det produktive landskab, og
der etableres adgang til produktionssteder (landbrug/besøgsgårde, savværker, mv) og teknisk-faglige skoler (f.eks. Lyngby Landbrugsskole) som
lejrskoleophold.

•

Oprette og evt. uddanne et netværk af formidlingsinteresserede borgere,
som kan fungere som et korps både til større events og til dagligdagens
mange formidlingsaktiviteter.
• Fortsat etablering af historiske værksteder ved opbygning eller restaurering
af kulturhistoriske faciliteter, hvor besøgende kan inddrages og indleve sig.

•

Synliggøre historien om 'Kongernes dal'. Den første danske konge siges at
være drevet i land som spæd i et vikingeskib ved Lejre. Lejre var datidens
kongeby. Historien er beskrevet i Bjørwulff sagaen. Uanset historiens rigtighed er Roskilde-Lejre aksen helt central i den danske historie.

•

Integrere detailhandel i Roskilde i formidlingen af Det kulturhistoriske
landskab. Detailhandlen har tilkendegivet ønske om at bidrage til formidlingen af Det kulturhistoriske landskab. Det kan ske ved at forretningerne
promoverer lokale produktioner indenfor fødevarer, kunsthåndværk, m.v.
Det skal være sådan, at en besøgende, der 'shopper' i Roskilde mindes om
Det kulturhistoriske landskab og via shopping tilskyndes til at opleve områdets kultur- og naturværdier. Dette tiltag består derfor i, at samarbejde
med detailhandlen om at formidle 'landskabet' og aktivt profilere regionens
produkter.

•

Udvikling af tematiske turforslag, såsom forskellige forslag til dagsprogram for børnefamilier, forslag til wellness-ophold i 'landskabet', kulinarisk rundrejse i Det kulturhistoriske landskab og forslag til forskellige vandreture med tilhørende overnatning.
• Opstilling af ”fortællepæle” og andre former for enkle informationssystemer på lokaliteterne og langs stier og andre ruter.

•

Beskyttelse af naturen og kulturmiljøer

Etablering af en internetportal, der bl.a. skal betjene friluftslivet og give
behørige links til samtlige faciliteter, tilbud og muligheder for friluftslivet i
Det kulturhistoriske kandskab,

Endvidere er det afgørende, at Det kulturhistoriske landskab bidrager til den
almene miljøbevidsthed og forståelse af behovet for beskyttelse af naturen, m.v.
Herunder foreslås:
•

Etablering af en zonering af Det kulturhistoriske landskab i forhold til ønsker og muligheder for dyrkning af forskellige former for friluftsaktiviteter.
• Etablering af områder til mere intensivt friluftsliv
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• Sikring af områder til den stille naturoplevelse og uforstyrretheden
• Opstille og formidle retningslinjer for jagt og fiskeri i overensstemmelse
med formålet med Det kulturhistoriske landskab.
Status for de konkrete forslag

Disse forslag vedr. friluftsliv og turisme er ikke blevet endeligt behandlet og
prioriteret i Styregruppen, men Styregruppen anerkender, at de ovennævnte forslag udgør et godt grundlag for den efterfølgende prioritering af tiltag.

Figur 19

Oplevelser til vands på Roskilde Fjord - vil yderligere blive styrket med
Det kulturhistoriske landskab

3.3.5 Transport
En af styrkerne ved Det kulturhistoriske landskab er de gode transportforhold både på vej og bane. Dette muliggør at et stort antal besøgende kan komme til
området. Der er dog i undersøgelsesprojektet blevet identificeret flere udfordringer.
Information til bilister om området

.

De fleste besøgende i området kommer med egen bil. Det er derfor vigtigt, at
denne store gruppe besøgende tilbydes god information om adgangsforhold og
ruteforslag. Det foreslås derfor, at der udvikles ruteforslag for besøgende i bil
med forslag til dagsture og længerevarende ture, og hvor der samtidig er en fyl-
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destgørende information om attraktioner, kortere vandreture, indkøbsmuligheder, spisesteder, m.v.
Kollektiv transport i
'landskabet'

Hovedparten af Det kulturhistoriske landskab ligger uden for de store byer i
regionen, hvilket stiller krav om gode adgangsforhold; herunder en velfungerende kollektiv trafik. Der er nogle offentlige transportforbindelser, der er kendte, som fører til en række af attraktionerne, bl.a. i Lejre-området, og som de fleste er fortrolige med. Men skal folk færdes 'på tværs' bliver det uoverskueligt.
Da 'landskabet' ligger så tæt på en hovedstad og mellem større provinsbyer, vil
det være vigtigt at arbejde målrettet med kvaliteten af den kollektive trafik. Det
foreslås derfor, at HUR og DSB samt evt. andre transportoperatører deltager i
et projekt om at sikre en effektiv kollektiv trafikbetjening af området.

Støjværne motorvejen, m.v.

Motorvejen København-Holbæk gennemskærer 'landskabet' og er en barriere i
landskabet, visuelt, socialt og støjmæssigt. Samtidig er motorvejen også en del
af det kulturhistoriske landskab og illustrerer forskellige tiders transportformer,
og motorvejen sikrer nem adgang til området. Landskabet omkring motorvejen
på delstrækninger ved Roskilde og vest for Roskilde er ikke indbydende og udsender ingen af de signaler, som de fleste vil forbinde med en nationalpark (råstofindvinding, erhvervsbyggeri, strømledninger, m.v.). Formålet med dette
tiltag vil være at gå i dialog med Vejdirektoratet om at at 'forgrønne' motorvejen og at støjværne motorvejen. Af konkrete tiltag kan tænkes beplantninger,
opsætning af støjværn og etablering af faunapassager.

Sammenfatning

Tekstboksen nedenfor sammenfatter de overordnede konklusioner fra undersøgelsesprojektet i forhold til friluftsliv og turisme.

F:\Børne- og Kulturforvaltning\Kulturafdeling\Kulturudviklingssektion\Kulturhistorisk landskab\Slutrapport\Slutrapport_Det kulturhistoriske landskab_Endelig version.DOC

80

Det kulturhistoriske landskab

Tekstboks 7

Sammenfatning omkring friluftsliv og turisme

Styrker:

• Området har en meget stærk position indenfor feltet formidling-turisme-friluftsliv
som følge af eksisterende besøgscentre af international klasse (Vikingeskibsmuseet,
Lejre Forsøgscenter, Roskilde Museum med filialer såsom Tadre Mølle og Naturcenter)

• Der findes allerede en forholdsvis udbygget net af stier og friluftsfaciliteter samt
skriftligt materiale om disse.

• Den eksisterende turisme domineres af kultur- og formidlingsinstitutioner. Denne
profil er i overensstemmelse med selve ideen bag 'landskabet'.
Udfordringer:

• Bedre koordination mellem besøgscentrene for at udvikle og lancere fælles produkter
i relation til Det kulturhistoriske landskab.

• Behov for sammenhængende, tematiske turismeprodukter eks. tilbud om attraktive
naturoplevelser
Vision:

• I Det kulturhistoriske landskab fremmes muligheden for og adgangen til et bredt felt
af friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistorieoplevelser. Dette styrker livskvaliteten,
folkesundheden og den nationale viden og bevidsthed om natur, historie, kultur, m.v.

• I Det kulturhistoriske landskab samarbejder aktører indenfor turismeområdet om at
tilbyde besøgende hensigtsmæssig adgang til natur og kulturhistorie med særlig vægt
på oplevelser for sanser og følelser samt overraskende opdagelser, suppleret med
spændende servicetilbud hvad angår transport, bespisning og overnatning. Der er vægt
på en kulturnær og naturnær turisme med respekt for landskabets værdier og lokalbefolkningen.

3.4
Sammenhængen
mellem kulturhistorie og natur

Kulturhistorie

Kun få steder (om nogen) er der et sådan væld af kulturhistoriske perler. Lokaliteter som Lejre og Roskilde er enestående i national sammenhæng og udgør
naturligt rygraden i Det kulturhistoriske landskab. I dette afsnit beskrives de
særlige værdier i området.
Det danske landskab er et kulturlandskab. Intet sted i kongeriget Danmark kan
det siges med sikkerhed, at menneskelig aktivitet ikke har omformet landskabet
på den ene eller anden vis. Hele landskabet fra vestkystens klitter til omlægning
af åløb ved Lejre er dermed at betragte som ét landskab, påvirket og formet af
mennesker i større eller mindre grad fra forhistorisk tid til i dag.

.
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Figur 20

Otte kulturhistoriske
kerneområder

Det danske landskab er et kulturlandskab - overalt er der tegn på menneskets anvendelse af naturressourcer som her vandmøllen ved Tadre
Mølle

3.4.1 Kortlægning af værdier
Kortlægningen af kulturværdier har ført til identifikation af otte kerneområder
indenfor Det kulturhistoriske landskab. Metoden for udvælgelsen af disse områder har været følgende:
•

I arbejdet med at fastlægge områdets kulturhistoriske potentiale i relation
til en kommende nationalpark er der først fokuseret på at udpege områder
og enkelt lokaliteter, der er særligt interessante. Den mest omfattende kilde til vurdering af det kulturhistoriske potentiale er amtets kortlægning af
Kulturmiljøer i Roskilde Amt.

•

Efterfølgende er der foretaget en listning af lokaliteter, der er særligt interessante indenfor en række kategorier som skaldynger, dysser, gravhøje,
anløbspladser, voldsteder, kirker, m.v.
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•

Den samlede formidlingsmæssige værdi

Endelig er der på basis af den eksisterende kulturmiljø registrering, listen
over særlige lokaliteter og overordnede landskabelige overvejelser identificeret syv områder indenfor Det kulturhistoriske landskab som foreslås at
gives en særlig opmærksomhed.

Udvælgelsen af disse områder beror primært på den samlede formidlingsmæssige værdi, de er vurderet til at have. Det er med andre ord sigtet med denne
udvælgelse at der skal kunne skabes sammenhængende "historie" indenfor områderne hver især.
Tabel 9

Oversigt over kulturhistoriske kerneområder indenfor Det kulturhistoriske landskab.

Navn

Området indeholder blandt andet

Gershøj

Krabbesholm Hovedgård, Sæby, Gershøj Kirke, anløbsplads fra
yngre jernalder, Sankt Lars Kilde, fiskerleje

Bramsnæs

Ryegård Hovedgård, Trudsholm, Bramsnæs, køkkenmøddinger fra
stenalder, fredede højgrupper fra bronzealder

Elverdamsdalen

Elverdamsdalen, Tadre Mølle, råstofindvinding, Åstrup voldsted,
Sonnerupgård voldsted

Hvalsøskovene

Hvalsøskovene, Valdemarsvejen, velbevarede gravhøje, hulvejssystemer, nedlagte landsbyer, dæmninger, helligkilder

Skullerupholm

Skullerupholm, sammenhængende herregårdsmiljø, husmandsudstykning, teglproduktion

Lejre

Gammel Lejre landsby; Ledreborg, yngre jernalder/vikingetidig
stormand, skibssætning, danmarskhistorien i landskabet, opdæmning og storstilet omformning af landskab i middelalder, sagnhistorier med betydning udover landets grænser.

Kattinge

Kattinge, Boserup Skov, Nebbe Voldsted, Stampeværket, køkkenmøddinger fra ældre stenalder

Roskilde Centrum

Roskilde By; domkirken, kongegrave, danmarkshistorie, byen og
fjorden, vikingetid/middelalder havn o.a.

Med ovenstående udpegninger af områder og enkeltlokaliteter kan der skabes
sammenhæng mellem landskabet og historien på mange forskellige områder.
Tematisk kan der fortælles om enkelte tidsperioder, om geologi og kulturhistorie, om bydannelse og udviklingen af en nation og meget mere. De udvalgte
områder er alle særegne og naturskønne og vil som sådan i sig selv drage beskueren.

.
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Figur 21

Oversigt over kulturhistoriske kerneområder indenfor Det kulturhistoriske landskab.
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3.4.2 Nye muligheder for kulturhistorisk formidling
I reglen fremstår kulturhistoriske spor i landskabet som mere eller mindre let
erkendelige enkeltpunkter, fx en gravhøj eller et voldsted. Isoleret betragtet er
den slags lokaliteter naturligvis de væsentligste fixpunkter for lægmand, men
den historiske sammenhæng sådanne lokaliteter indgår i, både i traditionel og
landskabelig forstand, er som oftest usynlig eller svært erkendelig. Dette forhold er også gældende indenfor Det kulturhistoriske landskab. De store landskabelige sammenhænge - fx stormandsgården fra jernalder og vikingetid, der
bliver til nutidens herregård og videre til kongemagt og bydannelse, illustreret
ved Lejre/Ledreborg og Roskilde - kræver en særlig formidling.
Mange andre sammenhænge er på det nærmeste skjult. Det gælder den overpløjede gravhøj, eller den nedlagte middelalderlige torp, men sådanne spor er ligeså vigtige og skal ikke glemmes i formidlingen af landskabet. Kunsten bliver at
sætte dem ind i en sammenhæng, der giver mening for beskueren.
Visionen for den kulturhistoriske formidling er således at gøre kulturhistorien
synlig, levende og tilgængelig for lokalbefolkningen, såvel som den besøgende.

Generelle tiltag

Som led i projektet er der identificeret en række tiltag, der vil kunne fremme
interessen for sammenhænge i landskabet:
•

Der skal sammen med museer og øvrige centrale aktører udarbejdes en
samlet formidlingsstrategi for projektet. En strategi der koncentrerer sig
om 'landskabet' som et brand. Denne proces skal afstemmes med brandingprocessen i forhold til erhvervsindsatsen (se nedenfor).

•

Det kulturhistoriske Landskab skal danne ramme for ansøgninger om midler til forskning og fysiske tiltag.

•

Da skovene i området naturligt tiltrækker sig stor publikumsinteresse, vil
det være ønskeligt med en gennemgang og samlet vurdering af skovenes
kulturspor. En systematisk eftersøgning af disse vil formodentlig tilvejebringe flere end de i dag kendte.

•

Der eksisterer i området et betydeligt etnologisk materiale. Dette materiale
er som regel stedbundet og kan oftest inddrages som en del af landskabets
historie. Denne kilde er ikke tilstrækkelig udnyttet i dag.
• Bevare og fremme interessante kulturhistoriske træk ved landsbyerne i området, herunder udvikling af særlige landsbyprofiler og landsbykarakteristikker, gerne ved lokale initiativer (by- og ejerlav).

•

Der bør foretages en samlet digital kortlægning af området på basis af en
række forskellige historiske kilder, såsom:
-

.

Original 0 & I kort. Disse kort udgør en meget præcis og detaljeret
kortlægning i skala 1:4 000. På basis af disse kort vil man få en fuld-
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stændig oversigt over ejendomsforhold, arealanvendelse, jordens bonitering, stednavne, infrastruktur, nedlagte bebyggelser o.a.
-

Konkrete fysiske tiltag

Undgå overudnyttelse

Basic Cover 1954 er luftfotografier optaget i 1954 i skala 1:10 000.
Disse viser mange interessante fænomener som fx byudvikling, udvikling i sommerhusområder, arealanvendelsen før mekaniseringen af
landbruget rigtig tager fart o.a.

Af fysiske tiltag foreslås følgende:
•

Ledreborgs fiskedamme er et storstilet anlæg i flere etager. Det vil være et
stort landskabeligt plus, hvis disse damme kunne oprenses og fyldes med
vand igen. (Dette indgår allerede i fredningskendelsen).

•

Tilsvarende er det ønskeligt med en oprensning og genskabelse af flere
gamle fiskedamme i Bidstrupskovene.

•

Oprensning af voldgrave omkring regionens voldsteder. Fx Trudsholm,
Skullerupholm eller Åstrup.

•

Fældning af træer og krat på områdets gravhøje. Fx Syvhøje.

•

Frilæggelse og overdækning af frådstenskælderen i Lejre.

•

Overdækning af Skullerupholm Teglværks ringovn.

•

På de gamle overdrevsarealer i dødislandskaberne er der påbegyndt en
proces med overgang fra kornproduktion til vedvarende græsning blandt
andet med støtte fra amtet. Denne proces kan støttes yderligere.

•

I Broskov ved Åstrup findes en unik samling af hulveje. Skovgræsning i
området vil hjælpe med at holde området frit og tilgængeligt.

•

Blotlæggelse af frådstensprofilet ved Maglekilde parkeringsplads i Roskilde.

•

Øget adgang til enkelte lokaliteter er ønskeligt. Som eksempler kan tjene
Helligrenden med sine tre møllesøer og Skullerupholm Mølle. Det skal
fremhæves, at der i alle tilfælde vil være tale om frivillighed og dialog som
grundlag for dette forhold.

Det skal fremhæves, at der tages visse reservationer i forhold til en øget formidling. Ved en øget formidling kan man forvente en betydelig forøgelse af besøgende på de seværdigheder, der fremhæves indenfor de enkelte områder. En
sådan øget trafik kan være til stor skade for nogle typer af anlæg. Særligt udsat
er her gravhøje og køkkenmøddinger. Der skal derfor tages hensyn til dette forhold, når enkeltlokaliteter udpeges. Alternativt kan man forestille sig egentlig
beskyttende foranstaltning iværksat. Af hensyn til private lodsejere skal der ikke peges på seværdigheder, der ligger udenfor eksisterende offentlig vej eller
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sti. Det skal tilstræbes at arbejde med seværdigheder, der allerede er offentligt
tilgængelige.
Status for de konkrete forslag

Disse forslag vedr. kulturhistorisk formidling er ikke blevet endeligt behandlet
og prioriteret i Styregruppen, men Styregruppen anerkender, at de ovennævnte
forslag udgør et godt grundlag for den efterfølgende prioritering af tiltag.

Sammenfatning

Tekstboksen nedenfor sammenfatter de overordnede konklusioner fra undersøgelsesprojektet i forhold til kulturhistorien.
Tekstboks 8

Sammenfatning omkring kulturhistorien

Styrker:
Det kulturhistoriske landskab indeholder et væld af kulturhistoriske værdier, hvor
lokaliteter som Lejre og Roskilde er enestående i national sammenhæng.
Der er syv områder indenfor 'landskabet' som i særlig grad muliggør fortællinger om
forholdet mellem kultur og natur, landskabet og historien og de forskellige tidsperioder
(Gershøj, Bramsnæs, Elverdamsdalen, Hvalsøskovene, Skullerupholm, Lejre, Kattinge
og Roskilde centrum)
Udfordringer:

• Mange kulturspor er 'skjult'. Udfordringen består i at gøre dem synlige, tilgængelige
og interessante for beskueren

• Gennemføre en række fysiske tiltag som øger synlighed og tilgængelighed.
• Undgå overudnyttelse af sårbare områder/værdier.
Vision:

• I Det kulturhistoriske landskab gøres kulturhistorien i højere grad synlig og tilgængelig
for lokalbefolkningen såvel som for besøgende. Det sker ved en omfattende formidlings
indsats, hvor formålet er at vise sammenhængen over tid i menneskets brug af natur og
ressourcer og dermed vise sammenhængen mellem natur, landskaber og kulturspor.

3.5

Erhverv

Erhvervsforholdene er blevet kortlagt af en temagruppe herom med repræsentanter for landbrug, erhvervsudvikling, iværksættere, m.fl. I dette afsnit sammenfattes konklusioner og forslag.

Forhold, der karakteriserer området

.

3.5.1 Eksisterende situation
Der er fem forhold som enten direkte karakteriserer erhvervsstrukturen i området eller som udgør centrale rammevilkår for den fremtidige udvikling af erhvervslivet i området og som derfor er medtænkt ved udarbejdelse af visionen.
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Velfungerende landdistrikt - der kan
bindes bedre sammen

Det første forhold er, at Det kulturhistoriske landskab er et velfungerende landdistrikt ('A-landdistrikt') karakteriseret af en attraktiv beliggenhed tæt på storbyområder, gode transportforhold, en befolkning med overgennemsnitlig lav
ledighed og overgennemsnitlig høj indkomst, en række velfungerende landsbyer og et fysisk varieret og smukt landskab. I Danmark har der eksempelvis i
perioden siden 1995 været et fald i antallet af arbejdssteder, men udviklingen
har været modsat i de fire kommuner - Bramsnæs, Lejre, Hvalsø og Roskilde
kommuner - hvor der har været en vækst på mellem knap 2% (Lejre Kommune)
og godt 8% (Hvalsø Kommune).
Men der er samtidig ingen tradition for systematisk at tænke over området som
et sammenhængende landdistrikt. Der synes at være store perspektiver i dette,
set i lyset af den vægt som landdistriktsforhold vil få i fremtiden.

Tæt på København

Det andet forhold er, at Det kulturhistoriske landskab er beliggende tæt på Hovedstads- og Øresundsregionen og dermed let tilgængelig for op mod to millioner personer. Der er således nærhed til et stort og købedygtigt publikum, hvoraf
en stor del sætter pris på den nemme adgang til et landskab og et område som
er 'tæt-på-og-dog-så-anderledes'. Dette kan illustreres med henvisning til de tal,
der foreligger for hvor mange mennesker, der kan nå Roskilde Lufthavn indenfor bestemte tidsintervaller, jf. tabellen nedenfor. Den viser, hvor mange mennesker, der kan nå Roskilde Lufthavn (og dermed Det kulturhistoriske landskab) inden for henholdsvis 30, 60, 90 og 120 minutter.
Tabel 10

Antal mennesker, der kan nå Det kulturhistoriske landskab indenfor
bestemte tidsintervaller
Indenfor 30
minutter

Rejsende fra Danmark
Rejsende fra Sverige
Totalt

Indenfor 60
minutter

Indenfor 90
minutter

Indenfor 120
minutter

1.499.100

2.219.400

2.761.400

3.026.500

0

262.000

419.200

1.136.500

1.499.100

2.481.400

3.180.600

4.163.000

Oversigten viser, at op mod fire millioner mennesker kan nå området på 2 timer. Det er en stor mængde kunder der - hvis man ellers har noget at sælge til
dem - kan købe oplevelser i området. Samtidig er det et publikum som kan forventes at have positive præferencer for godt håndværk og gode produkter.
Nærheden til Hovedstadsområdet kan udnyttes ved at udvikle markante specialvarer og oplevelser i området, og ved at 'brande' området.
Mange pålagte restriktioner

Det tredje forhold af betydning for erhvervslivet udvikling i området er, at store
dele af området er omgæret af en vis landskabs- og naturbeskyttelse (Natura
2000 områder, SFL områder, Paragraf 3 områder, særlig værdifulde landskaber,
udpeget som kulturmiljøområder, m.v.), sådan som det tidligere er blevet beskrevet. Da der ikke kan forventes lempelser i forhold til eksisterende fredninger betyder dette, at erhvervslivets udvikling skal respektere de fredninger, der
findes, og at erhvervsudvikling i brancher som ikke er i modstrid med de eksisterende fredninger i særlig grad skal opmuntres.
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Strukturudviklingen
indenfor landbruget

Det fjerde forhold er, at der i de fire kommuner, ligesom i resten af landet, har
været en markant strukturudvikling indenfor landbruget. Det har betydet en
markant tilbagegang i antallet af arbejdssteder indenfor landbruget, særligt indenfor primærproduktionen. I området er der stadig en ret stor diversitet indenfor landbruget med store produktionslandbrug, mindre landbrug, besøgslandbrug, økologisk jordbrug, gårdsalg, m.v. Der er eksempler på vellykkede
nicheproduktioner indenfor fødevareområdet. Det betyder, at Det kulturhistoriske landskab kan blive et instrument, som modvirker strukturudviklingen i
landbruget, hvis det lykkes at etablere niché-produktioner.

Stærk vækst indenfor
branchen forretningsservice

Det femte forhold, der er blevet bemærket i kortlægningen er, at der været en
stor stigning i de fire kommuner indenfor branchen forretningsservice. Den består af delbrancherne IT og datavirksomhed, Forskning og udvikling, Rådgivning (Advokatvirksomhed, Revision og bogføringsvirksomhed, Rådgivende
ingeniører og arkitekter, Reklame og markedsføring), Rengøringsvirksomhed,
og Anden Forretningsservice (Vikarbureauer, Kontorservice mv.). Se figuren
nedenfor, der også viser nedgangen indenfor landbruget.
Figur 23

Udvikling i antallet af arbejdssteder i Roskilde Amt fordelt på brancher
1995-2001
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Forretningsservice er en af de brancher, der spås fortsat vækst set i lyset af globalisering og teknologisering. Muligheden i dette tilfælde består i, at en række
erhvervsmæssige funktioner, ikke nødvendigvis skal lokaliseres sammen med
produktionen, men kan 'flytte på landet'.
Nedenfor nævnes en række tiltag som skal iværksættes, såfremt de erhvervsmæssige muligheder ved 'landskabet' skal blive realiseret.

.
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Varer og oplevelser
af høj kvalitet

3.5.2 Muligheden: Fokus på højværdivarer
Det er blevet vurderet, at der i Det kulturhistoriske landskab kan skabes muligheder for produktion af særlige højkvalitetsvarer (som supplement til eksisterende produktion) og at denne produktion kan knyttes til en samlet fortælling;
dvs. produkterne 'brandes'. Stikord i en sådan branding kunne være: Kulturen,
naturen, den lokale produktion, visuel oplevelse af produktion og landbrug, og
vikingelandet.
Det er samtidig klart, at produktion og branding af højkvalitetsprodukter med et
højt værdiindhold kræver en organisatorisk infrastruktur, hvor der er behov for
planlægning og organisering for at fremme lokal produktion og afsætning og
ikke mindst for udvikle det lokale samarbejde mellem primærproducenter, forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder. Visionen er:
•

Handlinger: Tre indsatsområder

I Det kulturhistoriske landskab produceres en række udvalgte højværdi fødevarer, non-food produkter og oplevelser. Der sker en samlet branding og
markedsføring af produkterne, og der er etableret nye afsætningssystemer
for produkterne. Denne fokus bidrager til at tiltrække vidensbaserede erhverv til området.´

Det er blevet vurderet, hvilke handlinger og tiltag, der skal til for at realisere
visionen. Disse er:
•

Det gode produkt. Der skal, i samarbejde med bl.a. Roskildeegnens Erhvervsudviklingsråd, arbejdes for at støtte udbydere af særlige kvalitetsprodukter. Disse produkter skal 'brandes' som et Lejre-produkt, RoskildeFjord produkt, Vikingeprodukt eller lignende. Som nutidige eksempler kan
nævnes produkter fra Herslev Bryghus, Osted Mejeri, fra Lejre Forsøgscenter m.m. Det er vigtigt, at personer i lokalområdet tilskyndes til lancere
tiltag indenfor produktion, formidling og oplevelser med relevans til Det
kulturhistoriske landskab. Konkrete tiltag er bl.a.:
-

•

Salgskanaler og infrastruktur for afsætning skal udarbejdes, herunder
konkrete aktiviteter som jævnlige torvehandel-arrangementer
Udarbejdelse af logo for 'Det gode produkt' (kan evt. være logo for
Det kulturhistoriske landskab)
Retningslinier for at blive 'certificeret' skal fastlægges
Information til potentielle producenter

Udvikling af brand. Udvikling af et troværdigt brand er en langstrakt proces som kræver en række aktiviteter og afklaringer. Den første hovedopgave er at afklare den fortælling, man ønsker at fortælle, dvs. identificere det
positivt særegne ved et bestemt område. Den anden hovedopgave er hele
organiseringen af 'brandet', som indebærer forhold som: skabe enighed om
'brandet', opstille kriterier for brug af det og udvikle certificeringsordninger, m.v. såfremt man ønsker at koble 'brandet' med en egentlig mærkningsordning.
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•

Sammenfatning

Tiltrække virksomheder indenfor branchen 'forretningsservice'. Et tredje
indsatsområde er endelig en større indsats for at tiltrække mindre virksomheder indenfor branchen 'forretningsservice'. Området er attraktivt. Det er
naturskønt og det ligger tæt ved hovedstadsområdet.

Tekstboksen nedenfor sammenfatter de overordnede konklusioner fra undersøgelsesprojektet i forhold til erhverv.
Tekstboks 9

Sammenfatning omkring erhverv

Styrker:

• Generelt er der tale om et velfungerende landdistrikt (vurderet ud fra indkomst,
ledighedstal, m.v.)

• Beliggenhed tæt ved et købedygtigt publikum, hvoraf en stor del forventes at have
interesse for håndværk og produkter fra området. Fire mio. mennesker kan nå
området i løbet af godt to timer (Hovedstadsområdet, øvrige dele af Danmark,
sydlige Sverige)

• Stærk position for at tiltrække mindre virksomheder indenfor branchen 'forretningsservice'.
Udfordringer:

• Ikke erfaring med at tænke sammenhængende over området som et samlet landdistrikt.

• Sikre fortsat 'liv på landet' i lyset af strukturudviklingen i landbruget med faldende
beskæftigelse; dvs. afsøge, hvordan Det kulturhistoriske landskab kan bidrage til at
opretholde beskæftigelse i landbruget
Vision:

• I Det kulturhistoriske landskab produceres en række højværdi fødevarer, non-food
produkter og oplevelser. For deltagende producenter sker en samlet branding og
markedsføring af produkterne, og der er etableret nye afsætningssystemer for
produkterne. Denne fokus bidrager til at tiltrække vidensbaserede erhverv til området.

.
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3.6

Formidling

Det kulturhistoriske
landskab skal formidles!

Spørgsmålet om formidling er løbende blevet berørt i dette kapitel, men her
gives en sammenfattende beskrivelse. Indledningsvis skal understreges, at det
har været en klar præmis gennem undersøgelsesprojektet, at Det kulturhistoriske landskab skal formidles: Det er i høj grad engagementet omkring at fortælle
områdets historie og at vise naturværdierne frem, der er en drivende kraft bag
ønsket om at blive en nationalpark.

Gunstig situation
omkring besøgscentre - behov for
koordination

Området er, som flere gange fremhævet, i en gunstig situation i forhold til at
udbygge formidlingsindsatsen som en følge af de stærke eksisterende besøgsfaciliteter. Disse er bl.a. Roskilde Museum, Lejre Museum, Vikingeskibsmuseet,
Lejre Forsøgscenter og Tadre Mølle. Den overvejende fokus i disse institutioners formidling er kulturhistorien, og der er netop tale om en 'levendegørende'
formidling, der betoner samspillet mellem natur og kultur.
Disse institutioner er blandt initiativtagerne til Det kulturhistoriske landskab.
De har bidraget til undersøgelsesprojektet, bakker op bag konceptet og udgør
dermed et særdeles stærkt aktiv for etableringsprocessen. I forbindelse med
etableringen af Det kulturhistoriske landskab er der brug for øget koordination
mellem centrene for at få tydeliggjort, hvilken 'rolle' de hver især skal spille i
forbindelse med etableringen.
Der er endvidere i undersøgelsesprojektet fremlagt forskellige forslag til etablering af nye centre, såsom et besøgscenter orienteret mod formidling af fjordenes økologi og et center ved Lejre. Stillingtagen til etablering af nye centre afventer, at der er etableret klarhed over, om Det kulturhistoriske landskab bliver
udpeget som en nationalpark.

Mange vil blive involveret i den udbyggede formidling

Den fremtidige formidlingsindsats vil række udover den formidling, der sker ud
fra de etablere besøgscentre, idet blandt andre følgende aktører vil blive opfordret til at deltage i formidlingen:
•

Medlemsbaserede foreninger, som eksempelvis Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger, men også en række andre foreninger, der er virker indenfor områder som jagt, lystfiskeri, vandring, løb, cykling, sejlads,
m.v.

•

Der tilbydes i dag kompetent naturvejledning indenfor området, bl.a. ud fra
Roskilde Amt og Lejre Forsøgscenter. Denne vejledning vil blive styrket,
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og der vil blive knyttet en/flere naturvejleder(e) til sekretariatet for Det
kulturhistoriske landskab.

Særlig prioritering:
Udvikling af formidlingsplan

•

Sekretariatet for Det kulturhistoriske landskab vil både selv spille en vigtig
rolle i den fremtidige formidling - bl.a. som bestyrer af hjemmesiden for
Det kulturhistoriske landskab - og vil som en særlig funktion skulle bidrage til at overvåge og koordinere formidlingsindsatsen i området.

•

Den eksisterende turismeformidling, særligt Roskilde-Egnens Turistbureau, bakker markant op om etablering af Det kulturhistoriske landskab og
vil være med til at sikre en bred formidlingsindsats.

•

Der vil, som det er nævnt flere gange i rapporten, blive givet opbakning til
lokale grupper, lokale landmænd og private aktører, der enten frivilligt eller eventuelt kommercielt, ønsker at medvirke til formidlingen af området.
Det kulturhistoriske landskab skal finde, støtte op om og evt. uddanne de
lokale formidlere, så formidlingen bliver af god kvalitet.

•

Endelig udgør offentlige myndigheder - såsom Roskilde Amt, involverede
kommuner, Odsherred Skovdistrikt, m.fl. - en vigtig fortsat ressource omkring formidling.

Sammenfattende skal siges, at undersøgelsesprojektet har vist, at formidling af
området er et kernepunkt for etablering af Det kulturhistoriske landskab. Dette
fremgår klart af den samlede vision.
Det vil derfor være en højtprioriteret opgave at udvikle en sammenfattende
formidlingsplan for Det kulturhistoriske landskab som besvarer det centrale
spørgsmål: Hvem skal formidle hvad til hvilke målgrupper? Der findes allerede
en vis rollefordeling, men der er næppe tvivl om, at denne kan klargøres yderligere, når aktørerne får mulighed for at målrette deres formidling mod 'Det kulturhistoriske landskab'.

.
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4

Undersøgelsesprojektets gennemførelse

Dette kapitel redegør for undersøgelsesprojektets baggrund og gennemførelse.
Det giver en række oplysninger om organiseringen af projektet og de gennemførte aktiviteter. Endvidere gives en kort beskrivelse og vurdering af de faktorer, der har bidraget til at sikre en god fremdrift i projektet.

4.1
Bygger videre på
tidligere erfaringer

Historien bag undersøgelsesprojektet

Undersøgelsesprojektet bygger videre på tidligere bestræbelser på at skabe en
slags natur- og kulturpark i det nordlige Midtsjælland.
Det er i rapportens indledning nævnt, at der var bestræbelser i starten af
1960'erne på at etablere Den Midtsjællandske Naturpark. En beskrivelse er givet i tekstboksen nedenfor.
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Tekstboks 10 Historien om den kuldsejlede Midtsjællandske Naturpark
Det kulturhistoriske landskab har været længe undervejs. I hvert fald har der været en
tidligere forløber - kan man sige - kaldet Den Midtsjællandske Naturpark.
Historien er den følgende: Først i 1960`erne blev der oprettet et Fredningsplanudvalg
for hovedstadsområdet. Heri indgik Københavns, Frederiksborgs og Roskilde amter.
Udvalget var sammensat af repræsentanter for offentlige myndigheder og interesseorganisationer, bl.a. DN og Friluftsrådet. Der var knyttet et professionelt sekretariat til
udvalget.
Fredningsplanudvalget fik til opgave på baggrund af grundige landskabsanalyser at
udarbejde fredningsplaner. I Hovedstadsområdet samledes interessen sig hurtigt om
at sikre en grøn ydre ring omkring København, samt om at etablere et alternativt udflugtsområde til skovene i Frederiksborg Amt for storbyens befolkning. Og det var i
den forbindelse, at ideen om den Midtsjællands Naturpark opstod.
Resultatet blev nemlig gennemførelsen af en lang række meget store fredninger med
henblik på at etablere Den Midtsjællandske Naturpark. Dette startede i 1964 med arealerne syd for Skov-Hastrup og Særløse. Der fortsattes med Selsø-Lindholm Gods,
Torkilstrup, Åstrup, Ledreborg, Boserup, Kisserup og Nørre Hvalsø og Uglestrup.
Hertil kan lægges de allerede gennemførte fredninger af godserne Ryegård og Sonnerupgård samt af Særløse Overdrev.
Motiveringen for fredningerne var hver gang den samme. I fredningskendelserne står
således, at ønsket er, som et led i hovedstadens grønne struktur, at skabe et 10 000 ha
stort samlet fredet område, bestående af de nævnte fredninger samt Københavns
Kommunes skove (nu statsskov) og Skjoldenæsholm Gods. Ud over dette var det tanken ved en fredning ved Abbetved at binde Ledreborg og Lindholm godsarealerne
sammen. Desuden ønskede man den resterende del af Elverdamsdalen fredet for på
den måde at binde skovene og godserne sammen ud til fjorden.
Denne planlægning var rent statslig. Derfor kom amtet da også kun til at udrede 10%
af erstatningerne mod normalt 25%. Ved Fredningsplanudvalgets nedlæggelse fortsatte Hovedstadsrådet arbejdet. Da Hovedstadsrådet blev nedlagt, var der ikke længere
en myndighed, der havde interesse for en så overordnet planlægning, trods det store
arbejde og de betydelige investeringer der var lagt heri. Hermed kuldsejlede Den
Midtsjællandske Naturpark.

Senere, i 2003, blev dele af området udpeget som et muligt pilotprojekt for
etablering af en nationalpark omkring Roskilde Fjord. Her blev det fremhævet,
at projektet ville adskille sig fra andre pilotprojekter i landet ved de tungtvejende kulturhistoriske interesser, der udgjorde et væsentligt grundlag for den foreløbige udpegning. Pilotprojektet blev ikke igangsat som en følge af klare tilkendegivelser mod et sådan nationalparkprojekt. Projektet blev reelt stoppet,
inden der var foregået en tæt dialog mellem partnerne om den eventuelle nationalparks udformning og kriterier.

.
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Lokalt initiativ bag
undersøgelsesprojektet

Efterfølgende viste der sig lokalt interesse for at undersøge muligheden for at
etablere et kulturhistorisk landskab omfattende dele af Roskilde, Lejre og Hvalsø kommuner; en interesse som siden førte til inddragelse også af Bramsnæs og
Gundsø kommuner. Interessen byggede på en formodning om, at hvis projektet
understregede præmissen om frivillig deltagelse og endvidere betonede de nye
muligheder for lokal og regional udvikling som et sådan 'landskab' måtte give,
ville der være opbakning bag et sådan koncept. Det hedder i ansøgningen til
Friluftsrådet af 18. oktober 2004, at 'interessen samler sig om samarbejde om
lokale initiativer, der kan fremhæve, bevare og udvikle områdets karakteristiske
natur og den deri indlejrede kulturhistorie'.
Undersøgelsesprojektet bygger således videre på de tidligere erfaringer og tager
ved lære af disse. Der er anvendt en nedefra-og-op tilgang, hvor det er beslutningstagere og øvrige personer fra lokalområdet, der har været bærere af ideen
om Det kulturhistoriske landskab. Dette ses eksempelvis ved sammensætningen
af Styregruppen og temagrupperne (se nedenfor). Præmission om frivillighed er
éndvidere blevet understreget fra starten af undersøgelsesprojektet i både det
skriftlige materiale og ved møder med aktører.
Den tilgang som er anvendt i undersøgelsesprojektet er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 4.3.

Projektforløb fra november 2004 til juni
2005

Kommunalbestyrelserne i Lejre og Hvalsø kommuner, Økonomiudvalget i
Roskilde kommune samt Roskilde Amts udvalg for teknik og miljø godkendte i
november 2004 igangsættelsen af undersøgelsesprojektet, finansieret af støtte
fra Friluftsrådet. Støtten er, i henhold til den godkendte projektbeskrivelse,
brugt til konsulentbistand til analyser og drøftelser m.m. i tæt samarbejde med
en meget lang række lokale instanser og foreninger.
Friluftsrådet forudsatte, at det udviklede koncept inden d. 1. juli 2005 skulle
indsendes som forslag til miljøministeren med anmodning om, at området skulle vurderes på lige fod med de øvrige nationalpark pilotprojekter.
Undersøgelsesprojektet har således løbet i perioden ultimo november 2004 juni 2005.

4.2
Undersøgelsesprojektet skal bidrage til
sammenligning omkring nationalparker

Opgaveformulering

Friluftsrådet meddelte i brev af 1. november 2004 støtte til rammebevillingen
på 1.600.000 kr. til undersøgelsesprojektet. Støtten blev givet under den forudsætning, at undersøgelsesprojektet skulle munde ud i en rapport som udgør et
sammenligningsgrundlag med Nationalparkpilotprojekterne og som kan indgå i
den videre politiske behandling efter 1. juli 2005.
Undersøgelsesprojektet er blevet gennemført i henhold til denne forudsætning.
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4.3
Projektets grundtone

Ethvert projekt har en tilgang; en særlig 'tone', som sætter en ofte svært
definerbar ramme omkring et projektforløb, men som ikke desto mindre influerer stærkt på, hvordan de enkelte aktiviteter gennemføres. Der kan være tale om
nogle bestemte værdier eller nogle bestemte måder at gøre ting på som gennemsyrer grundtonen i projektet. Tilgangen til undersøgelsesprojektet kan
sammenfattes i tre forhold:
•
•
•

Frivillighed - anvendt som en positiv
drivkraft

Tilgang til undersøgelsesprojektet

Frivillighed - anvendt som en positiv drivkraft
Fokus på projektet som 'en mulighed'
Anvendelse af lokale ressourcepersoner

Spørgsmålet om arealanvendelse i Danmark er kompliceret og kontroversielt,
som følge af den private ejendomsret til jorden og den deraf følgende konflikt
mellem hensyn til private interesser og almene interesser. I denne situation er
der forskellige mulige reaktionsmønstre. Et mønster er, at man fra offentlighedens 'tonser igennem', dvs. påfører restriktioner mod lodsejers ønske, måske i
sidste instans via ekspropriation. Et andet mønster er at acceptere frivillighed
som en nødtvungen præmis. Og endelig er det muligt at opfatte frivillighed som
en positiv drivkraft for involvering og dialog mellem lodsejere og myndigheder. Det er det sidste mønster, der er foretrukket i dette undersøgelsesprojekt.
Frivilligheds-præmissen er blevet understreget fra start til slut i projektet. Det
har betydet, at der er blevet etableret en god dialog med repræsentanter for de
forskellige dele af landbruget. Dermed er landbruget ikke blevet tvunget i en
defensiv position, men har bidraget aktivt til overvejelser om, hvordan Det kulturhistoriske landskab kan bidrage til at styrke erhvervet, eksempelvis via nye
produktionsformer, som kan bremse strukturudviklingen i landbruget.

Projektet som 'en
mulighed'

Dette forhold henviser til, at en eventuel kilde til modstand mod Det kulturhistoriske landskab fra lodsejerside er frygten for nye miljø- og naturreguleringer
som en følge af en beliggenhed indenfor 'landskabet'.
Det er i projektperioden ofte blevet nævnt, at den fremtidige miljøregulering i
området sandsynligvis vil have rod i Habitats- og Vandrammedirektiverne frem
for regulering som følge af Det kulturhistoriske landskab.
Det er ydermere undervejs i undersøgelsesprojektet blev understreget - og endelig fastslået i Styregruppens vision for Det kulturhistoriske landskab - at landmænd indenfor Det kulturhistoriske landskab vil nyde en fortrinsstilling, når det
handler om at få adgang til midler som stilles til rådighed af den fremtidige organisation for Det kulturhistoriske landskab, og at man rent politisk vil fremme,
at landmænd indenfor området får en fortrinsstilling ved tildeling af offentlige
støttemidler til eks. miljøvenligt jordbrug, fremme af miljøteknologier ved husdyrproduktion, m.v. Synspunktet er altså, at Det kulturhistoriske landskab vil
assistere landbruget til at gennemføre de tiltag og tilpasninger som følge af den
fremtidige miljølovgivning.

.
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Anvende lokale ressourcepersoner

Et tredje forhold har været inddragelsen af lokale ressourcepersoner til det faglige arbejde såvel som til at sikre projektet gode relationer til eks. de store, eksisterende besøgscentre. Det forhold, at der har været tale om et undersøgelsesprojekt som 'er lidt anderledes' end andre nationalparkprojekter har måske bidraget til, at lokale ressourcepersoner har ydet en særlig indsats for at markere
projektet.

Figur 24

4.4
Kompleks netværksorganisation

Nyudsprungen bøgeskov, Munkholm, ved Tempelkrogen i Isefjordens
søndre ende

Organisation

En betingelse for at gennemføre projektet i dette korte forløb har været en organisation med fokus på fremdrift i projektet. Den valgte organisation kan beskrives som en kompleks netværksorganisation med både formelle og uformelle
træk. Der har været tale om en netværksorganisation derved at har varetaget
kontakt og koordination med en række forskellige aktører, som har haft forskellige grader af tilhørsforhold til projektet.
Formelt set har organiseringen været traditionel med:
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•

Daglig ledelse

en politisk styregruppe, der har givet projektet politisk legitimitet ved at
bestå af centrale beslutningstagere (borgmestre, m.fl.)
• en administrativ arbejdsgruppe, der har givet projektet forankring i forhold
til en række centrale myndigheder og institutioner
• fem faglige temagrupper, der givet projektet faglig legitimitet ved at kortlægge den eksisterende situation indenfor bestemte fagfelter og foreslå udkast til delvisioner
• tre løsere tilknyttede emnegrupper som har bidraget til ideskabelsen samt
• et dagligt sekretariat, der har sikret projektet fremdrift og koordination.
Den daglige ledelse af projektet er forestået af formanden for arbejdsgruppen,
kommunaldirektør Poul Bjerager, sekretariatet samt den tilknyttede konsulent.
Der har været tale om en fleksibel organisering, hvor der har været vægt på at
'rykke ud', hvis der var uklarheder om fremdrift eller hvis der var blevet udtrykt
kritik mod dele af projektet eller projektets formål.
Figur 25

Solid politisk forankring

.

Organisationen bag Det kulturhistoriske landskab

4.4.1 Styregruppen
Styregruppen udgøres af initiativkredsen bag projektet, suppleret med repræsentanter for øvrige deltagende kommuner og institutioner. Styregruppens
sammensætning fremgår af tabellen nedenfor. Der er tale om en deltagerkreds
som har givet projektet en solid politisk forankring.
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Tabel 11

Styregruppen for undersøgelsesprojektet

Navn

Organisation

Borgmester Virginia Holst, formand

Hvalsø kommune

Udvalgsformand Flemming Damgaard
Larsen

Teknik og Miljøudvalget, Roskilde Amt

Borgmester Bjørn Dahl

Roskilde Kommune

Borgmester Jens Hald Madsen

Lejre Kommune

Borgmester Flemming Jensen

Bramsnæs Kommune

Museumsdirektør Tinna Damgård

Vikingeskibsmuseet

Skovridder Arne Jørgensen

Odsherred Statskovdistrikt, observatør

Naturvejleder Eva Skytte

Friluftsrådet

Godsejer Silvia Munro

Ledreborg Gods

Museumsdirektør Frank Birkebæk

Roskilde Museum

På de sidste afholdt styregruppemøder har såvel en repræsentant fra landbruget
(Jens Eghøj, Østlige Øers Landboforening) samt en repræsentant fra Danmarks
Naturfredningsforening (Bjørn Pedersen) haft adgang. Styregruppen har i projektperioden afholdt møder i februar, april, maj og juni 2005.

Forankring i institutionerne

4.4.2 Arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen har udgjort den daglige ledelse af projektet. Gruppens medlemmer refererer til forvaltninger og institutioner i området og gruppen har derfor været et vigtigt middel til at forankre projektet. Arbejdsgruppen har særlig
været aktiv op til igangsættelsen af temagrupperne. Gruppen har holdt møde i
november, februar og april.
Tabel 12

Arbejdsgruppen for undersøgelsesprojektet

Navn

Organisation

Kommunaldirektør Poul Bjerager,
formand

Hvalsø Kommune

Arrangementschef Poul Nygaard

Vikingeskibsmuseet

Museumsinspektør Jens Ulriksen

Roskilde Museum

Kulturchef Anders Bülow

Roskilde Kommune, Kulturafdelingen

Webmaster Lars Rygård

Hvalsø Kommune

Kontorchef Bjarne B. Svendsen

Roskilde Amt,
Vandmiljø og naturkontoret

Kulturkonsulent Rasmus Klarskov
Storm

Roskilde Kommune

Fuldmægtig Rune Holm Andersen

Roskilde Kommune

Projektchef Arne Kvist Rønnest

COWI
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4.4.3 Temagrupperne
Der blev det tidlige forår 2005 nedsat fem temagrupper. Formålet med disse var
at inddrage interesserede personer/aktører i en systematisk dialog om udformning af 'konceptet' for Det kulturhistoriske landskab og at bruge temagrupperne
som forum for kortlægningen af natur, kulturhistorie, friluftsliv, erhverv og turisme.
Medlemmer af temagrupperne har været personer som repræsenterer myndigheder og organisationer og som har en særlig faglig viden indenfor et område.
Temagrupperne har arbejdet ud fra et fastlagt kommissorium som giver dem til
opgave, indenfor deres område, at skitsere eksisterende situation (status), at redegøre for ønsket fremtidig situation (vision) og at foreslå konkrete tiltag
(handlinger). Der er således valgt en sektoropdelt organisering af kortlægningen/temagrupperne, se overvejelser herom i tekstboks nedenfor.
Tekstboks 11 Overvejelser omkring temagrupper: Sektoropdelte eller 'på tværs'
Indledningsvis var der overvejelser om at lave tværgående grupper frem for sektoropdelte temagrupper. Overvejelsen gik på, om den stærke temaopdeling ville betyde,
at gruppernes arbejde gik i forskellige retninger frem for at konvergere mod en fælles
vision. Det blev dog besluttet at fastholde sektoropdelingen.
For at modvirke tendensen til at grupperne arbejdede sig 'i hver sin retning':

• havde den daglige ledelse af undersøgelsesprojektet opmærksomhed på den mulige
problematik

• blev grupperne sammensat, så forskellige interesser var repræsenteret i de
forskellige grupper

• blev der etableret en uformel 'kaffeklub' (se nedenfor) til at overvåge eventuelle
konflikter og til at sikre at gruppernes arbejde konvergerede
• var COWI konsulenter til stede ved samtlige temagruppemøder og kunne dermed
bidrage til koordinationen på tværs.
Retrospektivt må beslutningen om at fastholde sektoropdelte temagrupper vurderes som
korrekt.

Oversigt over medlemmer af temagrupperne

.

I alt har knap 50 personer været medlemmer af de fem temagrupper. En oversigt over temagrupperne er givet i tabellen nedenfor. Som det fremgår, er der
tale om en medlemsskare som repræsenterer et bredt felt af interesser og viden
indenfor de områder, som vedrører Det kulturhistoriske landskab.
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Tabel 13

Oversigt over medlemmer af temagrupper

Navn

Organisation
Temagruppen for natur og landskab

Bjarne B. Svendsen, formand

Roskilde Amt

Arne Jørgensen

Odsherred Statsskovdistrikt

Erik Hansen

Danmarks Naturfredningsforening

Lars Berg Olsen

Østlige Øers Landboforening

Søren G. Christiansen

Roskilde Amt

Lars Thiim

Roskilde Amt

Jesper Brandt

RUC

Peter Østerbye

Lejre Kommune

Ulla Rose Andersen

COWI

Steffen Brøgger-Jensen

COWI
Temagruppen for kulturhistorie

Jens Ulriksen, formand

Roskilde Museum

Bent Gottfredsen

Kulturmiljørådet for Roskilde Amt/Egnshistorisk Forening for Hvalsø

Annette Moss

Roskilde Amt

Peter Thor Andersen

Lejre Museum/Roskilde Museum

Olav Seierøe

Lejre Historiske Forening

Peter Steen Nielsen

COWI
Temagruppen for friluftsliv

Eva Skytte (formand)

Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen

Poul Nygaard

Vikingeskibsmuseet

Anders Bulow

Roskilde Kommune

Hans Jessen

Statsskovdistrikt

Charlotte Helsted

Roskilde Amt

Lars Thiim

Roskilde Amt

Erik Gregersen

Lejre Forsøgscenter

Søren Moses

Tadre Mølle

Johan Scheel

Ryegaard Land- og Skovbrug

Lillian Larsen

Dansk Vandrelaug og Friluftsrådet Roskilde Amt

Jannik Hansen

Dansk Ornitologisk Forening

Thomas Gyalokay

Danmarks Naturfredningsforening

Jens Eghøj Nielsen

LandboCentrum

Rune Holm Andersen (sekretær)

Roskilde Kommune

Steffen Brøgger-Jensen

COWI
Temagruppen for erhverv
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Navn

Organisation

Henrik Christiansen, formand

Landbrugsrådgivning Øst, Sjællandske Familielandbrug,

Kim Valbum

Roskildeegnens Erhvervsudviklingsråd

Lars Holten

Lejre Forsøgscenter

Olav Sejerø

Lyngby landbrugsskole

Tore Jørgensen

Herslev Bryghus

Arne Rasmussen

LandboCentrum, Østlige Øers Landboforening

Arne Kvist Rønnest

COWI
Temagruppen for turisme

Håndtering af konflikter

Jan Laybourn, formand

Turistchef, Roskilde Egnens Turistbureau

Martin Bank

Hotel Prindsen

Mai-Britt Lønberg

Roskilde Camping

Erik Hestbæk

Borrevejle Centret

Annette Hansen

Ro's Torv

Arne Kunckel

Vikingeskibsmuseet

Mette Seir

Lejre Forsøgscenter;

Niels-Henrik Larsen,

VisitDenmark (Danmarks Turistråd, observatør)

Arne Kvist Rønnest

COWI

4.4.4 'Kaffeklubben'
For at sikre en smidig håndtering af eventuelle uoverensstemmelser og på et
tidligt tidspunkt at identificere mulige konfliktpunkter mellem eksempelvis
'grønne' synspunkter og synspunkter fra landbruget, mødtes en gruppe mennesker jævnligt i særligt april og maj på Sekretariatet for undersøgelsesprojektet.
Disse møder blev efterhånden kendt som 'kaffeklubben'.
Deltagerne var repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Østlige
Øers Landboforening, Sjællandske Familielandbrug, undersøgelsesprojektets
sekretariat, den tilknyttede konsulent samt formanden for Arbejdsgruppen. Som
eksempel på diskussionerne i 'kaffeklubben' kan nævnes, at der blev gennemført en brainstorm over mulige konflikter. Disse blev skrevet ned og for hver af
de mulige konflikter blev det angivet, hvordan konflikten kunne løses.
Som sådan blev 'Kaffeklubben' et billede på en ligefrem håndtering af konflikter. Dens blotte eksistens viste, at det blev betragtet som naturligt med uoverensstemmelser i en planlægningsproces. Frem for at blive forskrækket over uenigheder, handlede det om så vidt muligt at foregribe dem og opstille modeller
for løsning af disse.

Lokale landmænd og
lokal DN-afdeling

.

4.4.5 Løst tilknyttede emnegrupper
Der var til projektet tilknyttet to emnegrupper som fungerede autonomt i forhold til projektet, men som fik lejlighed til at præsentere sine synspunkter bl.a.
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på det visionsseminar, der blev afholdt i maj 2005. Den ene emnegruppe består
af en gruppe landmænd omkring Hvalsø, som opstillede et koncept for Det kulturhistoriske landskab. Den anden gruppe var en lokalafdeling under Danmarks
Naturfredningsforening, som identificerede en række tiltag til fremme af naturbeskyttelse og naturpleje.

Roskilde Kommunes
kulturforvaltning
som mødested

4.4.6 Sekretariatet
Sekretariatsfunktionen blev varetaget af kulturforvaltningen, Roskilde Kommune under ledelse af kulturkonsulent Rasmus Klarskov Storm. Sekretariatets
placering i kulturforvaltningen ved Roskilde Bibliotek betød, at en meget stor
del af de møder, der er blevet afholdt i undersøgelsesprojektet, er blevet henlagt
til kulturforvaltningen i Roskilde.
Den daglige sekretariatsfunktion er varetaget i samarbejde med Arbejdsgruppens formand, kommunaldirektør Poul Bjerager, og den tilknyttede konsulent.

4.5
Projektet gennemført
i tråd med Miljøministeriets anvisninger

Gennemførte aktiviteter

Ansøgningen til Friluftsrådet indeholder en specifikation af godt 20 særlige aktiviteter. Gennemførelsen af disse ville sikre at projektet blev gennemført på en
måde, der var sammenlignelig med de af Miljøministeriet støttede pilotprojekter omkring etablering af nationalparker. Der har endvidere været gennemført
forskellige supplerende projektaktiviteter. En oversigt over projektets aktiviteter er givet nedenfor.
Tabel 14

Overblik over projektets aktiviteter
Aktiviteter

Løbende drift af projektet

Planlægning/ gennemførelse af Styregruppe- og Arbejdsgruppemøder samt i alt ca. 15 temagruppemøder.
Løbende besvarelse af henvendelser, løbende deltagelse i møder med interessenter

Formidle viden

Kortlægningen af eksisterende situation indenfor natur
og landskab, kulturhistorie, friluftsliv, turisme og erhverv.
Kortlægningen foretaget i regi af fem temagrupper.
Etablering af hjemmesiden, ww.kulturhistorisklandskab.
Logo fastlagt - slangefibel baseret på nyligt fund ved Gl.
Lejre
Udarbejdelse af oplevelseskort for området i samarbejde med RoskildeEgnens Turistkontor.
International temadage med foredrag af nationalparkeksperter fra England, Spanien og Sverige

Dialog med aktører &
borgerinddragelse

Identifikation af interessenter i projektets opstartsfase og
afdækning af foreløbige forventninger til koncept.
Etablering af et ungdomspanel (2 g. klasse, Roskilde
Katedralskole), diverse støtte til ungdomspanelet.
Etablering af voksenpanel (forældrekredsen bag Lind-
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Aktiviteter
holm Skovbørnehave) med afholdelse af to panelmøder.
Alternativt borgermøde i form af større informationsarrangement 13. juni 2005, på Lejre Forsøgscenter.
Møder med primære interessenter i form af jævnlige
møder i 'Kaffeklubben'.
Rundspørge vedr. holdninger til koncept, foretaget som
tlf. survey
Løbende dialog/møder med aktører efter behov.
Afprøvning

Løbende artikler i lokalaviserne om emne vedrørende
Det kulturhistoriske landskab
Løbende orientering om projektet via nyhedsbreve og
hjemmeside
Gennemførelse af kombineret sejlads-cykel safari ved
Roskilde Fjorde i maj 2005.
Gennemførelse af guided vandretur ved Særløse Overdrev med diskussion af natur- og landbrugsforhold

Erhvervs- og velfærdsøkonomisk analyse

Opstilling af to scenarier og gennemførelse af workshop
til validering af antagelser
Analyse og vurdering

Klart koncept og afrapportering

Visions- og målseminar afholdt medio maj 2005 med
deltagelse af temagruppemedlemmer, m.fl
Afrapportering af projektet

4.6

Økonomisk grundlag

Undersøgelsesprojektet er blevet gennemført på basis af Friluftsrådets bevilling, de deltagende kommuners bidrag og de deltagende institutioners og organisations bidrag. Budgettet fremgår af tabellen nedenfor.
Kommentar vedr.
tilpasninger

Overordnet er projektet gennemført med en vægtning af input på de forskellige
dele af projektet som i store træk svarer til det i budgettet angivne. Følgende
tilpasninger er foretaget:
•

Roskilde Kommune har i projektets slutfase øget bidraget ved at stille
fuldmægtig Rune Holm Andersen til rådighed for sekretariatets arbejde.
Bidraget fra offentlige myndigheder er derfor sandsynligvis noget større
end angivet i budgettet.

•

Der er ved undersøgelsesprojektets afslutning en mindre udlægsreserve,
svarende til ca. 50.000 kr. Det foreslås, at dette beløb overføres til det fortsatte arbejde med borgerinddragelse og støtte til konkrete projekter i løbet
af efteråret 2005.

Tabel 15

.

Budget for undersøgelsesprojektet
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Aktiviteter

Konsulent

Bidrag fra amt,
kommuner og institutioner

Omkostninger

Total

Borgerinddragelse
1.2 Hjemmeside

131.000

57.500

57.000

245.500

1.3 Grafisk design

45.000

15.000

5.000

65.000

1.4 Plakater og foldere

50.000

10.000

15.000

75.000

1.5 Seminarer og foredrag

30.000

30.000

21.000

81.000

2.1 Beskriv. af interessenter

23.000

0

0

23.000

2.2 Afdække forventninger

45.000

75.000

5.000

125.000

2.3 Borgerpanel

40.000

60.000

5.000

105.000

2.4 Alternativt borgermøde

25.000

25.000

8.000

58.000

2.5 Møde m. interessenter

25.000

15.000

15.000

55.000

3.1 Artikler i lokalaviser

15.000

40.000

0

55.000

3.2 Løbende information

25.000

40.000

0

65.000

Proceskonsulentbistand

40.000

Subtotal

40.000

494.000

367.500

131.000

992.500

325.000

255.000

0

580.000

2.6 Rundspørge holdninger

30.000

30.000

0

60.000

4.1 Scenarier lokaløkonomi

31.000

20.000

0

51.000

4.2 Ekspertworkshop

38.000

30.000

5.000

73.000

4.3 Lokaløko. analyse

50.000

20.000

0

70.000

5.1 Mål- og visionsseminar

31.000

50.000

30.000

111.000

5.2 Workshop turisme

35.000

10.000

5.000

50.000

200.000

150.000

0

350.000

Undersøgelser
1.1 Viden - kultur, natur
m.v.

5.3 Samlet afrapportering
Proceskonsulentbistand
Subtotal

30.000

30.000

770.000

565.000

40000

1.375.000

3.3 Afprøvning

15.000

25.000

15.000

55.000

3.4 Afprøvning

15.000

25.000

15.000

55.000

3.5 Afprøvning

15.000

25.000

15.000

55.000

Proceskonsulentbistand

10.000

Fysiske projekter

10.000

Reserve
Subtotal

Total

65.000

65.000

55.000

75.000

110.000

240.000

1.319.000

1.007.500

281.000

2.607.500
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4.7

Borgerinddragelse
fortsætter efteråret
2005

Betingelser for borgerinddragelse

Borgerinddragelse

4.7.1 Strategi for borgerinddragelse
Da Undersøgelsesprojektet blev igangsat i ultimo november 2004 stod det klart,
at projektet stod overfor en særlig udfordring med at gennemføre borgerinddragelse på så kort tid - samtidig med, at der skulle gennemføres de øvrige aktiviteter. Styregruppen valgte både at igangsætte en række aktiviteter rettet mod
information og inddragelse og samtidig erkende, at det indenfor et blot 7 måneder projektforløb ikke ville være muligt at opnå en ideel proces omkring borgerinddragelse. Til gengæld har det ligget fast, at borgerinddragelse er en aktivitet som vil blive søgt videreført allerede i efteråret 2005.
Indledningsvis skal også bemærkes, at omstændighederne omkring enhver proces for borgerinddragelse er forskellig fra gang til gang. De betingelser som
bl.a. har præget denne proces har været, at ikke har været konfliktstof til at intensivere processen. Der har kun været begrænset offentlig diskussion om projektet, hvilket sandsynligvis skyldes, at store dele af offentligheden betragter
det som relativt uproblematisk. Hertil kan lægges, at der generelt foregår mange
udviklingstiltag af forskellig art i kommunerne omkring Roskilde. Konkurrencen omkring opmærksomhed er derfor markant, hvilket tenderer mod at vanskeliggøre en borgerinddragelse, der kvantitativt spænder meget bredt. Undersøgelsesprojektet har da også først og fremmest været i dialog med mange repræsentanter for interesser, erhverv, institutioner og myndigheder

4.7.2 Oversigt over aktiviteter
Nedenfor gives først en kort oversigt over aktiviteter rettet mod borgerinddragelse efterfulgt af en samlet vurdering.
Hjemmesiden

Hjemmesiden www.kulturhistorisklandskab.dk har i undersøgelsesperioden
fungeret som dels en platform for kommunikation mellem de personer, der har
været direkte involveret i undersøgelsesprojektet, dels som en 'almindelig'
hjemmeside under udvikling. Hjemmesiden ændres i undersøgelsesperiodens
slutfase mere mod at udgøre den fremtidige kommunikationsplatform for Det
kulturhistoriske landskab, når der ikke længere er tale om et undersøgelsesprojekt, men etableringen reelt er igangsat.
Hjemmesiden har et ambitionsniveau som svarer til det niveau for vedligeholdelse, der kan forventes i det kommende år, hvor dens drift udelukkende er baseret på kommunal finansiering.

Nyhedsbreve

Der er i undersøgelsesperioden udsendt ca. 10 elektroniske nyhedsbrev til den
personkreds, der har tilmeldt sig denne mulighed. Nyhedsbrevene har bekendtgjort om referater fra temagrupper, færdige temagrupperapporter, invitationer
til arrangementer, m.v.

Artikler i ugeaviser

Der er indgået aftaler med Roskilde Avis og Lejre-Posten om at bringe nyhedsklummer omkring Det kulturhistoriske landskab. Det var tanken, at information
bragt i uge- og tilbudsaviser ville rette sig mod et bredt publikum, og derfor

.
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være en god kilde til at sprede information i lokalområdet. Dette har fungeret
rimeligt. Dog har aviserne kun bragt artikler, når der har været 'plads i avisen'.
Det har derfor knebet med den kontinuitet i nyhedsstrømmen som ellers var
tiltænkt. Der er således sendt et antal artikler til aviserne som endnu ikke har
været bragt. Forhåbningen er, at disse vil blive bragt over sommerperioden.
Mediedækning i øvrigt

Det kulturhistoriske landskab er blevet omtalt løbende i lokalaviserne, herunder
Roskilde Dagblad, særligt i forbindelse med et styregruppemøde i februar på
Ledreborg Gods. Medierne var inviteret på rundtur i området i jeeps og med
deltagelse af Styregruppen. Også den internationale temadag i april 2005 gav
anledning til lokal mediedækning.
Der har derimod ikke været offentlig debat i medierne om Det kulturhistoriske
landskab. Det er sandsynligvis en konsekvens af dels at en stor del af lokalbefolkningen har begrænset kendskab til undersøgelsesprojektet, dels at projektet
i store dele af lokalbefolkningen opfattes som naturligt og uproblematisk.

Ungdomsborgerpanel

En 2g klasse, udvidet biologi, Roskilde Katedralskole, har udgjort et
ungdomsborgerpanel bag projektet. De ca. 25 elever har været involveret i projektet på følgende måde:
•
•
•

•

Voksenborgerpanel

I en dobbelttime på klassen blev projektet præsenteret og diskuteret sammen med et foredrag omkring trusler mod Danmarks natur.
Klassen var efterfølgende på ekskursion i Det kulturhistoriske landskab
under vejledning af en naturvejleder og med besøg bl.a. på Tadre Mølle.
Klassens skriftlige forårsopgave består i at udvælge et tema omkring Det
kulturhistoriske landskab og at skrive opgave heri. Ni opgaver blev gennemført.
Klassens engagement og konklusioner blev præsenteret af to elever på Visionsseminaret 19-20. maj.

Det viste sig initialt vanskeligt at identificere et voksenpanel, der opfyldte det
kriterium som blev fastlagt: nemlig at der skulle være tale om en gruppe på
min. 20 personer og som udgjorde en art enhed (dvs. ikke 20 tilfældigt udvalgte
personer). En forældrerådskreds på Trekroner Skole var villig til at deltage (og
deltog i en enkelt arrangement i februar), men kredsen var antalsmæssig for
lille, knap 10 personer. Senere blev der etableret kontakt til Lindholm Skovbørnehave, hvis samlede forældrekreds (ca. 30 forældrepar) var interesseret i at
optræde som borgerpanelet. Der blev afholdt to borgerpanelmøder med forældrekredsen:
•

Forud for det første møde var der udsendt informationsmateriale til forældrekredsen. Efter en kort introduktion formede aftenen sig som en diskussion af udvalgte temaer. Generelt var panelet positivt stemt overfor projektet, men ytrede bekymring om, hvorvidt det kunne opfattes som et 'turismefremstød' snarere end førende til reelle naturforbedringer. Det førte til
en interessant diskussion, om hvilken metode og strategi, der er mest egnet
til at gennemføre naturforbedringer og arealplanlægning i det åbne land.
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•

Konkrete aktiviteter

Ved det andet møde blev udkast til vision og kortlægning diskuteret med
særlig fokus på, hvad der bør ske i perioden efter undersøgelsesprojektets
ophør og frem til evt. tilsagn om statslig støtte. Det blev bl.a. fremført, at
der nu bør være fokus på direkte dialog med et meget bredt felt af det lokale foreningsliv, bylaug, m.v.

16. maj 2005 blev der i samarbejde med Vikingeskibsmuseet afholdt en sejladscykel safari - dvs. sejlads i en af Vikingeskibsmuseets traditionelle både kombineret med en cykeltur. To grupper afgik samtidig fra Vikingeskibsmuseet på
cykel og i båd. Grupperne mødtes nær skarvkolonien på Bognæs, hvor der blev
spist fælles frokost og derefter byttede deltagerne transportmiddel til hjemturen.
Efter turen blev deltagerne bedt om umiddelbare tilbagemeldinger dels på den
konkrete tur og dels på en videre udvikling af ideen i regi af Det kulturhistoriske Landskab. De 22 deltagere gav udtryk for stor begejstring for turen.

Figur 26

Efter sejlads i Vikingeskib tværs over fjorden går en gruppe af deltagere i land på Bognæs, ved arrangementet 16. maj 2005

12. juni blev der afholdt guidet vandretur ved Særløse Overdrev under temaet
'Fra vildmark til rapsmark til ?' med indlagt diskussion om konceptet for Det
kulturhistoriske landskab. 28 personer deltog udover en lokal landmand og to
guider.
Borgermøde

.

Der blev den 13. juni afholdt et alternativt borgermøde på Lejre Forsøgscenter
med knap 80 deltagere. Med 'alternativ' forstås dels at arrangementet blev afholdt ude i landskabet frem for i et traditionelt mødelokale; i et område som
meget stærkt synliggør styrkerne ved Det kulturhistoriske landskab. Der blev
serveret mjød og lokalbrygget øl, holdt cafe-diskussion i jernalderhus med bål
og fællesmøde i et tipitelt. Derudover var mødet alternativt derved, at forsam-
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lingen blev opdelt i tre grupper som gav deltagerne mulighed for at komme til
orde. Programmet er gengivet i tekstboksen nedenfor.
Tekstboks 12 Program for borgermøde, Lejre Forsøgscenter, 13. juni 2005

•
•
•
•
•
•

18.30: Velkomst v. borgmester Virginia Holst og præsentation af projektet og
konceptet for landskabet
19.00: Deltagerne opdeles i tre grupper – følger med guiden ud til deres sted.
Undervejs informerer guiden om Lejre Forsøgscenter.
19.55: Det første gruppeforløb afsluttes – deltagerne går til næste gruppe
20.50: Det andet gruppeforløb afsluttes – deltagerne går til fællesteltet
21.00: Sandwich, sodavand, øl, kaffe og te i fællesteltet
21.15: Afrunding med information om, hvad der videre vil ske

Temaerne ved de tre grupper var:
• Naturen i landskabet - hvad vil der ske i fremtiden?
• Hvordan gør vi kulturhistorien synlig?
• Friluftsliv og turisme - hvordan kan vi bruge området uden at misbruge det?
Hver gruppe var bemandet med en vært og ordstyrer (borgmester), en guide fra Lejre
Forsøgscenter, ressourcepersoner (personer der var involveret i temagruppernes arbejde)
og en referent.

Sammensætningen af
temagrupperne

Kendskab til projektet

Evaluering af borgerinddragelse

Sammensætningen af temagrupperne skal også bemærkes i denne forbindelse.
Selvom temagruppernes primære funktion var teknisk-analytisk medførte sammensætningen af dem, at et stort netværk af personer fik kendskab til projektet
via temagrupperne.

4.7.3 Vurdering af borgerinddragelsen
Der er i forbindelse med en afdækning af lokalbefolkningens holdninger til
eventuel etablering af Det kulturhistoriske landskab, blevet spurgt til kendskabet af Det kulturhistoriske landskab. 42 % af de adspurgte har hørt om projektet. Om denne andel bliver anset som stor eller lille, vil der sandsynligvis være
forskellige tolkninger af. Kendskabet er i øvrigt noget forskelligt i kommunerne
med mindst kendskab i Bramsnæs (32%) og Roskilde Kommuner (38%) og
noget større kendskab til projektet i Lejre (59%) og Hvalsø (50%) kommuner.
Kvistgaard Consulent har evalueret borgerinddragelsen ved undersøgelsesprojektet. Det er evaluators bemærkning,
•

at borgerinddragelsen spænder fra de traditionelle initiativer repræsenteret
ved temagrupperne til mere alternative inddragelsesmetoder i form af borgerpanelet og det alternative borgermøde,
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•

at initiativerne hovedsagelig har været rettet mod specifikke målgrupper,
og at det primært er et bredt felt af organisationer/interesser - snarere end
befolkningen som helhed - der har deltaget i udarbejdelsen af ideer og visioner,

•

at der er skabt et projekt, hvortil der er opbakning fra områdets interessenter, og det er vurderingen, at der ligeledes er skabt et ejerskab blandt de
borgere, som har deltaget aktivt i projektet,

•

at det bør overvejes, om der skal være en bredere formidlingsindsats (radio, fjernsyn, konkurrencer, m.v.), så kendskabet til projektet øges

4.8
God opbakning til
projektet

Opbakningen til Det kulturhistoriske landskab

I dette afsnit vurderes opbakningen til Det kulturhistoriske landskab. Det er den
overordnede vurdering, at der er en god opbakningen i meget store dele af befolkningen, god politisk opbakning, opbakning fra centrale institutioner, en vis
tøven blandt en mindre gruppe i befolkningen og en mere udtalt skepsis blandt
en gruppe af landmænd i området. Andre landmænd i området er positive.
Det skal i den forbindelse nævnes, at det generelt fra landbrugsside har været
vanskeligt at se de positive incitamenter, der måtte være forbundet med at indgå
i et nationalparkprojekt. Denne bekymring virker forståelig. Det kan undre, at
der ikke fra nationalt hold er gjort flere overvejelser om eventuelle positive muligheder og perspektiver som landbruget kunne tilbydes i forbindelse med etablering af nationalparker.

De fire byråd og
Roskilde Amtsråd

De fire byråd og Roskilde Amtsråd har ultimo maj 2005 modtaget en udførlig
beskrivelse af visionen indholdsmæssigt svarer til den visionsbeskrivelse, der er
gengivet i denne rapport. Der er givet positive tilkendegivelser fra disse myndigheder, jf. oversigten nedenfor.
Tabel 16

.

Tilbagemeldinger fra kommuner og Roskilde Amt

Myndighed

Beskrivelse af tilkendegivelsen

Roskilde Amtsråd

Vision behandlet og tiltrådt på møde d. 20. juni 2005 af Roskilde Amts Teknik- og Miljøudvalg på vegne af Roskilde
Amtsråd. Der tages dog forbehold vedr. organiseringen (se
bilag 12 (brev fra amtet).

Roskilde Kommune

Vision behandlet og tiltrådt på møde d. 16. juni 2005 af enigt
Økonomiudvalg på vegne af Roskilde Byråd.

Hvalsø Kommune

Vision behandlet og godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen d. 22. juni 2005.

Lejre Kommune

Vision behandlet og tiltrådt på møde i Kommunalbestyrelsen
d. 20. juni 2005, med den bemærkning, at det forudsættes, at
alle væsentlige aktører fuldt ud kan tilslutte sig projektet.

Bramsnæs Kommune

Vision behandlet og tiltrådt på møde i Kommunalbestyrelsen
den 15. juni 2005.
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Indtryk fra borgermødet

På borgermødet blev der givet tilkendegivelser omkring projektet. Der blev ikke stillet spørgsmålstegn ved de præmisser som projektet bygger på. En større
gruppe af deltagere var positive overfor projektet, hvorimod der var repræsentanter for landbrugserhvervet som var bekymrede for, at der over tid udvikler
sig en praksis som reelt gør det svært for landbrugerne i området at udvikle sig.

Opinionsundersøgelse

Der er i projektets slutfase gennemført en survey (COWI A/S i samarbejde med
Catinet A/S) i form af telefoninterviews med 100 borgere i området ud fra et på
forhånd fastlagt spørgeskema.
Undersøgelsen viste, at den samlede opbakning til etablering af Det kulturhistoriske landskab er stor i lokalbefolkningerne, jf. tabellen nedenfor. Den viser, at
82 % anser Det kulturhistoriske landskab for at være en god idé. Kun 5 % finder, at det ikke er en god ide.
Tabel 17

Holdning til etablering af Det kulturhistoriske landskab
Hvad er din umiddelbare holdning til, at man over de næste år etablerer
Det kulturhistoriske landskab?

Det er en god ide
Det er ikke en god ide
Ved ikke

82 %
5%
13 %

Støtten til etablering af Det kulturhistoriske landskab er noget større i Lejre (94
%) og Hvalsø Kommuner (93%), end i Roskilde (76%) og Bramsnæs Kommuner (79%).
Der synes i øvrigt at være en positiv korrelation mellem kendskab til projektet
og opbakning til projektet. I hvert fald er støtten til projektet størst i de kommuner, hvor der er mest kendskab til projektet. I aldersgruppen 18-29 år er opbakningen til etablering af Det kulturhistoriske landskab 100 %, i gruppen 3049 år er opbakningen på 83 % og i aldersgruppen over 50 år er opbakningen på
78 %. Dette indikerer en mulig sammenhæng mellem alder og støtte: Jo yngre,
jo mere positiv.
De adspurgte udtrykker stor opbakning til den del af konceptet der vedrører naturbeskyttelse, kulturhistorisk formidling og forbedrede friluftslivfaciliteter.
Der er imidlertid forskellige holdninger til, om landbrug/erhvervliv skal friholdes for restriktioner. Samlet set finder halvdelen af de adspurgte det vigtigt, at
der ikke pålægges nye restriktioner. Men et stort mindretal - særligt i Lejre og
Hvalsø Kommuner - er ikke enige i, at der ikke skal pålægges restriktioner.
"Mere af det gode, vi
allerede har"

Gennem undersøgelsesperioden er spørgsmålet om opbakningen til projektet
gentagne gange blev diskuteret baseret på de involverede personers indtryk heraf, indtryk fra temagrupperne, tilkendegivelser fra borgerpanel, m.v. Det virker
som om langt de fleste personer finder projektet naturligt og uproblematisk i et
område som dette. En person i borgerpanelet udtrykte det på den måde: "Det
handler jo bare om, at vi skal have mere af det gode, vi allerede har".
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Det er også indtrykket, at nogle personer har svært ved at forholde sig til projektet - netop fordi der indtil videre er tale om en ide og vision, og der endnu
ikke er truffet konkrete beslutninger om, hvilke af de mange tiltag, der skal
gennemføres, og hvordan og hvorfra formidlingen skal foregå. Denne usikkerhed er årsagen til, at Styregruppen lægger op til, at man allerede i løbet af efteråret 2005 skal intensivere dialogen med lokale grupper for at øge 'ejerskabet' og
tilliden til visionen og til at lade lokalgrupper tænke med omkring iværksættelsen af konkrete tiltag. Dermed bliver Det kulturhistoriske landskab mere håndgribelig.

Figur 27

.

Lokalbefolkningen bakker op om Det kulturhistoriske landskab og støtter ideen om stærk naturbeskyttelse, kulturhistorisk formidling og øget friluftsliv. Motiv fra Skov Hastrup

