
Handleplan 2023-2026

DECEMBER 2022

GRØN BLÅ 
STRATEGI



2

Indhold

Vision og fokusområder 4

Status - 2022                                        6

Projekter 2023-2026 11

Budgetforslag 36



3

FN’s Verdensmål

Roskilde Kommune vil bruge FNs verdensmål til at 
hæve ambitionsniveauet for den bæredygtige udvik-
ling. I Grøn Blå Strategi bruger vi verdensmålene som 
pejlemærker for strategiens fokusområder: natur, 
sundhed oplevelser og klima. På den måde udfordrer 
vi os selv på at få flere aspekter af bæredygtighed ind 
i vores målsætninger, indsatser og løsninger.

Forord

Grøn Blå Strategi  blev vedtaget i april 2020 og sætter 
retningen for udviklingen af de grønne og blå vær-
dier i Roskilde Kommune - naturen med de grønne 
skove, ådale og landskaber og de blå vandløb, søer og 
fjorden. Strategien sætter et bredt fokus på sundhed, 
oplevelser, natur og klima, og udnytte potentialer og 
synergier. Strategien bidrager både til at kommunens 
mål om CO2 neutralitet i 2040, samt til fokusområdet 
sundhed for alle. Strategien skaber en fælles forståel-
sesramme for alle aktørerne i det grønne og blå, og er 
med til at skabe rammerne for projekter,  der går på 
tværs af kommunens opgaveområder, og som invol-
verer både private og offentlige aktører.

Grøn Blå Strategi spiller sammen med Roskilde Kom-
munes øvrige strategier og suppleres årligt med en  
handleplan. Du sidder her med handleplanen for 
2023-2026 for Grøn Blå Strategi, der konkretiserer 
og prioriterer de projekter, der skal arbejdes med de 
kommende fire år.

Links til naturoplevelser i Roskilde:
https://roskilde.dk/da-dk/oplevelser-og-kultur/ud-i-naturen/

https://www.friluftsguiden.dk/

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/

https://www.visitfjordlandet.dk/omraade/roskilde/

H
andleplan 2023-2026
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VISION OG FOKUSOMRÅDER 

Grøn Blå Strategi
Vi skal sikre vores fælles natur-
værdier og bygge videre på kom-
munens grønne og blå struktur, 
med sammenhængende naturom-
råder og biologisk mangfoldighed.
Naturen skal være let tilgængelig 
for alle og vi skal have mulighed 
for at finde ro, gå på opdagelse, 
understøtte bevægelse og læring, 
skabe lokale fællesskaber.
Vi skal sætte ressourcer i spil og 
udnytte synergi mellem medbor-
gere, foreninger, myndigheder, 
kommunale tilbud og erhverv.
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Let adgang til naturen har stor
betydning for at styrke vores sundhed
og livskvalitet både fysisk, mentalt og
socialt. Naturen som rum for både ro 
og rekreation, samt læring og bevæ-
gelse, skal være et let tilgængeligt valg 
for alle borgere i Roskilde Kommune. 
Det skal være lettere at komme ud i 
landskabet og naturen skal samtidig 
have plads i byerne.
Vi har et stort ønske om at bruge
naturen, og vi skal tilgodese forskellige
befolkningsgruppers behov, både for
aktiviteter og for at kunne finde stilhed
og ro i naturen.

Naturen er vores helt store aktiv og 
vi har allerede skabt meget ny natur 
i Roskilde Kommune - med bl.a. nye 
naturområder i de tidligere grusgra-
ve og bynære skove - der styrker både 
biodiversitet og de rekreative mu-
ligheder i kommunen. Nationalpark 
Skjoldungernes Land er med til at 
sætte fokus på vores naturværdier og 
udviklingsmuligheder.
Vi prioriterer højt at passe på naturen 
og mangfoldigheden, at pleje værdi-
fuld natur og samtidig skabe ny natur i 
samarbejde med dem der bruger, lever 
og arbejder i landskabet.

Hvordan vi vælger at bruge vores area-
ler f.eks. om vi driver landbrug eller ud-
vikler nye naturområder, har betydning 
i det store klima-billede. Vi skal sikre en
bæredygtig udvikling og medvirke 
til at forebygge klimaforandringer-
ne - både ved at binde CO2, reducere 
CO2 –udledningen og klimatilpasse-
de løsninger. Mere natur, f.eks. i form 
af skove, vådområder og afgræsse-
de arealer, kan understøtte et bedre 
klima og afbøde konsekvenserne af 
klimaforandringerne.

At opleve naturen kan være mange 
ting - lige fra at gå på opdagelse i skov-
bunden, finde insekter eller nyde roen i 
naturen, til at tage på tur med vand-
reklubben, få vind i håret med cykling 
uden alder, eller køre mountainbike 
med vennerne i weekenden.
Vi skal både sikre og udvikle
oplevelsesmulighederne i naturen og
samtidig styrke formidlingen, så endnu
flere mennesker får glæde af at bruge
fjorden, skovene og vores bynære
natur. Samtidig er naturen er et unikt
læringsrum for børn og unge.

SundhedNatur Klima Oplevelser

V
ision og fokusom

råder

På de følgende sider præsenteres kon-
krete grønne og blå projekter i Roskilde 
Kommune. Projekterne er helhedsori-
enterede og går på tværs af Grøn Blå 
Strategis fire hovedtemaer; oplevelser, 
sundhed, natur og klima. Projekterne 
er organiseret efter følgende typer:

1. Bynær natur

2. Stier og faciliteter

3. Biodiversitet og naturpleje

4. Formidling
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Lynghøjsøerne

Der er i samarbejde med Vejdirek-
toratet og Naturstyrelsen gennem-
ført et naturplejeprojekt for markfir-
ben, med etablering af grusbunker 
til æglægning. Der er etableret en 
foreningsdrevet café ved søerne, og 
den lokale mountainbikeklub har ar-
bejdet videre med spor i området.

Hedeland

Det tværkommunale arbejde med 
at realisere handleplanen er fortsat, 
med fokus på natur,  rekreation og 
mountainbike. I 2022 har Hedeland 
dannet ramme om Spejdernes Lejr. 
Hedeland vil fremadrettet kunne 
benytte de blivende faciliteter, der 
er blevet etableret i forbindelse med 
lejren, så som forsyningsledninger, 
og inventar til friluftsliv.

STATUS 2022

Siden sidst

Gennem flere år er der arbejdet 
på at realisere Grøn Blå Strategi. 
Arbejdet spænder vidt fra over-
ordnet kommuneplanlægning 
til anlæg af stier og gravning af 
vandhuller. Fra fremme af grøn 
turisme i Roskilde Kommune 
til samarbejde med lodsejere 
om beskyttelse af sjældne arter. 
Resultaterne opnås igennem en 
bred vifte af projekter i samar-
bejde med et stort antal inte-
ressenter. Nogle af de vigtigste 
projekter igennem 2022 præ-
senteres i følgende projektlinje. 
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Sankt Hans

I april 2022 overtog Roskilde Kommu-
ne Sankt Hans, der ligger i den Grøn-
blå korridor. I naturområdet arbejder 
Roskilde Kommune med at styrke bio-
diversiteten ved en målrettet drift og 
tydeliggøre overgangen mellem park 
og natur ved rydninger. Derudover vil 
der være fokus på formidling af Sankt 
Hans Stien med nedslagspunkter af 
både midlertidig og permanent karak-
ter. Det fondsstøttede projekt Sct. Hans 
Natur Have er igangsat.
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Værebro Ådal

I Værebro Ådal er der nu godkendt en 
plejeplan for den store fredning og 
samtidig er stierne i området realiseret, 
så der er sikret forbedret adgang for of-
fentligheden. Der er i samarbejde med 
lokale jordejere gennemført natur-
plejeprojekter med rydning af krat og 
etablering af afgræsning, for at forbed-
re de lysåbne biotoper i området.

Skovrejsning

I 2021 er underskrevet en ny samar-
bejdsaftale mellem HOFOR, Natursty-
relsen og Roskilde Kommune om udvi-
delse af projektområdet for Himmelev 
Skov til dobbelt størrelse. Nye 40 ha 
landbrugsjord er opkøb i 2022 og skal 
i løbet af de kommende år omdannes 
til skov og lysåben natur. Samtidig er 
der i 2021 etableret et samarbejde med 
Naturstyrelsen om planlægning af ny 
skov i den sydlige del af kommunen. I 
Viby rejses ny bynær skov på ca. 7 ha 
ved Langdyssegård.

Ændret arealanvendelse 

Der planlægges for de kommende 
ændring af anvendelsen af kommu-
nale bortforpagtede arealer, så natur-
potentialer og samtidig mulighed for 
CO2 reduktion udnyttes, til glæde for 
såvel klima, natur og mennesker. Ini-
tiativet er bla. vigtigt ifht. at realisere 
den politiske beslutning om at investe-
re i opkøb af landbrugsjord, natur og 
skovrejsning.

Status forår 2022
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Maglemose Å, Hove Å og 
Viby Å 
Strækninger af de tre vandløb er udpe-
get i statens vandområdeplan, og der 
er påbegyndt udskiftning af bundma-
teriale og beplantning af skyggegiven-
de vegetation langs vandløbskanten. 
Formålet er at forbedre naturværdien 
for planter, fisk og insekter tilknyttet 
vandløbet.
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Skensved Å

Skensved Å skal restaureres i forbin-
delse med byudvikling i Viby Øst, hvor 
regnvandet fra byen skal ledes frem 
til et ådalsbassin, som placeres hvor 
vandløbet i dag er rørlagt i en ådal. 
Bassinet skal rense de øgede udlednin-
ger af regnvand fra Viby Øst og sikre 
en mindre mængde vand i vandløbet 
ved større regnvandshændelser.

Status forår 2022
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Beskyttelse af den 
værdifulde biodiversitet
Der arbejdes med naturpleje i samar-
bejde med borgerne, som f.eks. ryd-
ning af kystskrænter i området om-
kring Salvadparken, hvor den lysåbne 
naturtype genskabes. Ved bl.a. Hørgår-
den er udført afbrænding som natur-
pleje af lysåbne naturtyper for at ud-
pine jorden og skabe bedre vilkår for 
plante og dyreliv på arealerne.

Langvad Å

Der skal  i 2023 etableres nyt udløb 
for Langvad Å, der i dag afvandes 
igennem bygværket Kattinge Værk. 
Fremover skal det løbe som et natur-
ligt vandløb igennem Rørmosen og 
ud igennem Sankt Hans, hvor Gede-
bæksrenden løber i dag. Projektet vil 
udskifte en række broer, så den øgede 
vandmængde kan ledes til fjorden og 
samtidig sikre faunapassage for både 
fisk og pattedyr.

Biodiversitet i byerne

Flere grønne områder omlægges til 
biodiversitetsarealer. F.eks. uklippet 
græs ved Kong Valdemarsvej, etable-
ring af stor blomstereng ved Kvickly 
Hyrdehøj, formidling af bynatur i Fol-
keparken, samt naturpleje med høslet 
og afbrænding på arealerne ved Sankt 
Hans.
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Status forår 2022
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Skjoldungestien

Nationalparken, Lejre Kommune og 
Roskilde Kommune samarbejder om 
udvikling af Skjoldungestien. I  2021 er 
etableret 200 m træbro gennem Rør-
mosen i samarbejde med Dansk Van-
drelaug og i 2022 er træbroen supple-
ret med endnu en etape, der skaber 
dirkete forbindelse til Hørhusene og gi-
ver mulighed for at gå en mindre rund-
tur med unikke oplevelsesmuligheder i  
et stykke urørt skov.

Blå klasseværelser

To nye blå klasseværelser har set da-
gens lys i 2021/2022, hvor Nationalpar-
ken har indviet det udendørs klasse-
værelse Skarven, der samtidig er et 
kunstværk. Her er mulighed for skoler 
og daginstitutioner for at undersø-
ge fjordens liv med den etablerede 
grejbank. I 2022 blev etableret nyt 
blåt klasseværelse ved Kattinge Værk 
med fokus på kystkulter, fjordnatur og 
landskaber.
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Naturen som den 
foretrukne arena for idræt
Flere steder i kommunen er mulighe-
derne for at dyrke motion under åben 
himmel forbedret. I Roskilde Ring er 
lavet forbedring for løberne, med for-
hindringer og intervaltræning. Ved 
Margretheskolen er etableret uden-
dørs forhindringsbane med forskellige 
redskaber og i Gundsølille og i Viby er 
anlagt discgolf baner.

Boserupgård – Boserup 
Skov
Omkring Boserupgård Naturcenter 
arbejdes der på projektforslag til en ny 
længe på naturcenteret, der skal styrke 
undervisningen af skoler og daginsti-
tutioner, samt et trailcenter, der skal 
understøtte fritidslivet i skoven.
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Status forår 2022
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Sund i naturen

I 2022/23 arbejdes med partner-
skabprojektet “Naturfællesskaber -  for 
ældre med handicap”  i samarbejde 
med Ulykkespatientforeningen, Viden-
center for Handicap og Vordingborg 
Kommune. Her skal arrangeres konk-
rete ture ud i naturen for handicap-
pede, suppleret med god information 
gennem videoer.
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Stenrev i Roskilde Fjord

Nationalparken, Lejre Kommune og 
Roskilde Kommune samarbejder om 
at reetablere stenrev i Roskilde Fjord, 
for at forbedre levegrundlaget for arter 
i fjorden. Revet ved Veddelev placeres, 
så det er tilgængeligt fra kysten og kan 
anvendes som formidlingsrev. Revene 
etableres i 2022/2023.
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Ud i Roskildes natur

Ønsket om at komme ud i Roskildes 
natur er stort, og flere nye tiltag er i 
gang for at få flere ud i naturen, f.eks. 
samarbejdsprojektet ”Naturholdet”, 
hvor nye brugere af naturen introduce-
res  gennem fisketure, samling af urter, 
madlavning over bål mm.
Naturperlefolderen er blevet opdate-
ret og opfulgt af ture med Danmarks 
Naturfredningsforening og Fishing 
Zealand lancerede i 2022 en junior fi-
skecamp for de 13-17 årige.

Fjorden i undervisningen

Roskilde Oplevelseshavn og Roskilde 
og Omegns Lystfiskerklub har etable-
ret miljø- og formidlingsbåden ”Kut-
lingen”, der tager unge og ældre med 
ud på fjorden til unikke fjordoplevelser. 
Båden er også en ”forskningsbase” for 
unge forskningsaspiranter. Båden vil 
også blive brugt til lystfiskeri, og der 
vil blive tilbudt særlige ture for unge, 
hvor de kan lære at fiske samtidig med 
at de lærer om, hvordan vi passer på 
økosystemet.
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PROJEKTER 2023-2026 

De kommende 
års udvikling

Der arbejdes løbende på en 
længere række af projekter. Fælles 
for de fleste af projekterne er, at 
de går på tværs af strategiens fo-
kusområder, kræver et bredt sam-
arbejde og skaber værdi på flere 
områder. I de kommende fire år vil 
der specielt være fokus på:

Mere skov, natur og biodiversitet
Omlægning fra landbrug til natur og skov, bl.a. udvi-
delse af Himmelev Skov og ny skov i den sydlige del 
af kommunen,  udtagning af lavbundsjorde, samt 
omlægning fra landbrugsdrift til naturpleje, med 
biologisk mangfoldighed, naturoplevelser og CO2 
gevinster.

Grønblå korridor Boserup og Sankt 
Hans
Udvikling af de naturmæssige værdier med fokus på 
biodiversitet og oplevelsesmuligheder.

Viby Øst, Lynghøjsøerne og 
Boserupgård
Udvikling af udendørs faciliteter med naturen som 
arena for oplevelser, sundhed, idræt og udeliv.

Stier
Udvikling af nye faciliteter, skiltning og formidling på 
Skjoldungestien, samt nye stier i den grønblå korridor 
ved Boserup. 

Projektoversigten er opdelt i tre geografiske områder 
- nord, midt og syd, så man let kan orientere sig om 
konkrete projekter i sit eget lokalområde.
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Projekter 2023-2026
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Stier og faciliteterBynær natur

Nord

Midt

Syd

Biodiversitet og 
naturpleje

Formidling

Friluftsliv ved Roskilde Fjord 

Blåt støttepunkt i Salvadparken 

Gulddysse Skov 

Stiforløb langs Værebro Å til Gulddysse Skov 

Videreudvikling af Fjordstien 

Bevægelse og rekreation i landskaberne omkring de mindre landsbyer 

Naturen som den foretrukne arena for idræt 

Naturpleje i Værebro Ådal 

Gundsømagle Sø 

Fra Sø til Fjord - nye vådområder 

Jordejere som naturplejere 

Lokale naturplejelaug 

Biodiversitet i byerne  

Maglemose Å 

Hove Å 

Beskyttelse og benyttelse af Roskilde Fjord 

Blå klasseværelser 

Fjorden i undervisningen

Roskildes Grønne Ring 

Milen - bynær natur og bevægelse syd for Roskilde  

Udvikling af Hedeland 

Lynghøjsøerne - bynær natur syd for Svogerslev  

Udvikling af Store Hede 

Sankt Hans Vest - boligområde og rekreation 

Friluftsliv ved Roskilde Fjord 

Sammenhængende ringsti omkring Roskilde  

Udvikling af Skjoldungestien 

Stier, opholds- og hvilesteder - naturen for alle  

Flere overnatningsmuligheder 

Naturen som  den foretrukne arena for idræt

Ro og stille ophold

Naturen som mentalt frirum i Sankt Hans Have  

Idrætssøen  

Trailcenter - Boserup Skov 

Lokale naturplejelaug 

Biodiversitet i byerne 

Roskilde med vand og natur 

Artsforvaltning 

Grønblå korridor - Boserup, Svogerslev, Roskilde  

Realisering af Ledreborg Allé fredningen  

Udvidelse af Himmelev Skov  

Boserup Skov - biodiversitetsskov 

Langvad Å systemet 

Formidlingscenter i Boserup Skov 

Stenrev i Roskilde Fjord 

Blå klasseværelser 

Sund i naturen

Ud i Roskildes natur 

Fishing Zealand 

Skousbo - byudvikling  nordøst for Viby 

Viby Øst - Udvikling af Viby Idrætsarealer og den grønne kile 

Skovrejsning ved Viby og Gadstrup 

Vibystierne 

Bevægelse og rekreation i landskaberne omkring de mindre byer 

Stier-, opholds- og hvilesteder - naturen for alle 

Naturen som den foretrukne arena for idræt 

Ro og stille ophold 

Lokale naturplejelaug 

Biodiversitet i byerne 

Ramsødalen og Snoldelev Mose 

Naturgenopretning af Syvholme Mose 

Genåbning af Skensved Å - øst for Viby 

Viby Å som læringsrum 
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PROJEKTER 2023 - 2026

Projekter i Nord
På de følgende sider præsenteres 
konkrete grønne og blå projekter 
og indsatser for den nordlige del 
af Roskilde Kommune.

Fremtidsbillede - kort over Roskilde nord

Projekterne er helhedsorienterede og 
går på tværs af Grøn Blå Strategis fire 
hovedtemaer; oplevelser, sundhed, na-
tur og klima. Projekterne er organiseret 
efter følgende typer:

1. Bynær natur

2. Stier og faciliteter

3. Biodiversitet og naturpleje

4. Formidling

Sundhed

OplevelserNatur KlimaSundhed
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Bynær natur 
N.1.1. Friluftsliv ved Roskilde Fjord

Mulighederne for at forbedre og tilføje blå støtte-
punkter langs kysten, som f.eks. Klinten i Jyllinge, skal 
undersøges. Ønsket er at åbne for det store aktiv som 
havnene, inderfjorden og fjordlandskabet repræsen-
terer – både for de lokale og for besøgende. Under-
støtte udviklingen af fjordoplevelser for den brede 
befolkning, som f.eks. fuglekiggeri, lystfiskeri, sejlads, 
vandreture, kano og kajak, samt undervisning af sko-
lebørn på fjorden.  Idrætsområdet og Nationalpark 
Skjoldungernes Land er vigtige aktører i det fremad-
rettede arbejde.

Projekter 2023-2026 - N
ord - Bynæ

r natur 
©

 R
O

H
 - 

R
os

ki
ld

e 
Fj

or
d

N.1.2. Blåt støttepunkt ved 
Salvadparken

Det blå støttepunkt i Salvadparken er under udvikling 
(se projekt N.4.2.) Muligheden for at styrke det blå 
støttepunkt ved Salvadparken ved at udvide med nye 
faciliteter på nærliggende lokaliteter, skal undersøges 
i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, 
Vikingeskibsmuseet og lokale foreninger. Mulighe-
derne for at etablere et blåt støttepunkt ved Lønager 
Strandpark undersøges. 

N.1.3. Gulddysse Skov

Skoven ligger mellem Jyllinge og Gundsømagle og er 
en ung,  rekreativ bynær skov med mulighed for både 
sheltertur, mountainbike, ridning og naturfitness. 
Gulddyssegård dækker interesser for såvel kultur- og 
Idrætsområdet som skole- og børneområdet, med 
både kunstudstillinger og undervisning af skolebørn i 
naturen. Gulddysse Skov vil løbende blive udbygget i 
samarbejde med Naturstyrelsen og de lokale vand-
værker i området.
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Projekter 2023-2026 -N
ord - Stier og faciliteter

Stier og faciliteter
N.2.1. Stiforløb langs Værebro Å til 
Gulddysse Skov 

En sti langs Værebro Å fra udmundingen ved Ros-
kilde Fjord mod øst vil give adgang til bynær natur 
og bidrage til en rekreativ forbindelse til Gulddys-
se Skov. I forbindelse med klimasikringen af Jyllin-
ge Nordmark er der fortsat fokus på at etablere en 
stiforbindelse.

N.2.2. Videreudvikling af Fjordstien 

Der vil være fokus på at etablere et mere rekreativt 
og oplevelsesrigt tracé af Fjordstiens vandresti, ved 
at skabe en forbindelse mellem Højklint og fugletår-
net nord for Veddelev. Dette afventer udviklingen af 
Risøområdet.

N.2.3. Stier, opholds- og hvilesteder - 
naturen for alle 

For nogen kan det være en stor udfordring at komme 
ud i naturen. Det kan være af afgørende betydning, at 
der er mulighed for ophold og hvile undervejs og at 
stierne er let tilgængelige. I samarbejde med sund-
heds- og omsorgsområdet  skal der derfor tænkes 
bænke, gode stier og små ruter ind i f.eks. Gulddys-
se Skov og ved de lokale plejecentre med udgangs-
punkt i behovsafdækning udarbejdet i 2021.

N.2.4. Bevægelse og rekreation i 
landskaberne omkring de mindre 
byer

Adgangen til landskaberne omkring de mindre lands-
byer i nord skal forbedres. Gennem samarbejde med 
lokale beboere skal der skabes mulighed for rundture, 
så man kan nyde en gå- eller løbetur tæt på boligen.
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Projekter 2023-2026 -N
ord - Stier og faciliteter

N.2.5. Naturen som den foretrukne  
arena for idræt

Størstedelen af de voksne i Roskilde Kommune fore-
trækker selvorganiseret idræt, med naturen som den 
foretrukne arena. Derfor ønsker vi at forbedre kend-
skabet og tilgængeligheden til fjord, søer og stisyste-
mer, samt at udvikle disse med belysning, afmærk-
ninger, støttepunkter, træningsfaciliteter, legepladser 
og forbindelser til især eksisterende idrætsanlæg. I 
Jyllinges grønne bånd styrkes mulighederne for mo-
tion, leg og idræt i en udendørs aktivitetspark, der 
danner bånd mellem by og natur og motiverer til at 
dyrke udendørs aktiviteter. I Gulddysse Skov sikres 
mulighed for alsidig fysisk udfoldelse, som f.eks. na-
turfitness og mountainbike.

N.2.6. Ro og stille ophold

Vi skal sikre, at der er rum til ro og rekreation, hvor 
man kan afstresse og nyde naturen. I Kommunepla-
nen er der  udpeget stilleområder ved bl.a. Gundsø-
magle Sø, Østrup Holme og Bolund.
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Biodiversitet og 
naturpleje 
N.3.1. Naturpleje i Værebro Ådal 

Naturværdierne i Værebro Ådal skal sikres og forbed-
res gennem naturpleje som f.eks. rydning og afgræs-
ning. I samarbejde med Egedal Kommune er der 
udarbejdet en plejeplan for det fredede område og 
etableret stiforbindelser som beskrevet i fredningen, 
så der bliver bedre adgang til naturen i området. Na-
turplejen følges op af fugleregistreringer for at vurde-
re effekten.

N.3.2. Gundsømagle Sø 

Gundsømagle Sø er både fredet og udpeget som Na-
tura 2000-område. Her er et rigt plante- og dyreliv, og 
det er en yndet lokalitet at besøge for både lokale og 
andre naturinteresserede. Området er ejet af Fugle-
værnsfonden og plejen varetages af en frivillig ca-
retakergruppe. Der er på nuværende tidspunkt ikke 
planlagt tiltag i søen i de statslige vandområdeplaner.

N.3.3. Fra sø til fjord – nye 
vådområder

Naturforbindelsen mellem Gundsømagle Sø og Ros-
kilde Fjord skal styrkes med bedre plads til planter, 
dyr og mennesker. Der kan arbejdes på at styrke ud-
viklingen af ny natur langs Hove Å med nye vådom-
råder samt flere opholds-, aktivitets- og oplevelses-
muligheder langs åen. Omlægning af landbrugsjorde 
langs med åerne til vådområder vil bidrage til både 
mere natur, bedre muligheder for klimatilpasning og 
reduktion af CO2 afgivelse til atmosfæren. 

Projekter 2023-2026 -N
ord - Biodiversitet og naturpleje
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N.3.4. Ændret arealanvendelse - fra 
landbrug til natur

Der arbejdes med omlægning fra intensiv landbrugs-
drift til skov, vådområder og naturlige ådale. Igennem 
ekstensiv drift i form af f.eks. afgræsning, fremmes 
naturpotentialer til glæde for såvel klima, natur og 
mennesker. Der ses bl.a. på mulighederne for udtag-
ning af lavbundsjorde i nord, som f.eks. arealer langs 
vandløbene. Projektområdet for Himmelev skov er 
udvidet og kan fremadrettet bidrage med mange ha 
ny skov.

N.3.5. Jordejere som naturplejere

Der samarbejdes med lokale jordejere om at pleje og 
udvikle naturen i den nordlige del af kommunen, så 
vi sikrer bedre vilkår for plante- og dyreliv, ved f.eks. 
gravning af vandhuller, rydning af tilgroede area-
ler og afgræsning af naturarealer. I forbindelse med 
besigtigelse af § 3-arealer og den almindelige na-
turforvaltning indgås aftaler om frivillig naturpleje, 
eksempelvis etablering af vandhuller, rydning og af-
græsning. I Værebro Ådal er der indgået samarbejde 
med flere jordejere om at pleje ved afgræsning.
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N.3.6. Lokale naturplejelaug

Afgræsning er en naturplejeindsats, der er med til at 
skabe mere alsidig natur og større biodiversitet. Der 
arbejdes målrettet for at skabe og støtte lokale græs-
ningsforeninger, hvor lokale beboere samarbejder 
om at pleje naturen, skabe lokale fællesskaber, ople-
velse og læring, samt egen produktion af naturkød. I 
den nordlige del af kommunen er der græsningsfor-
eninger i både Jyllinge og Gundsømagle.

N.3.7. Artsforvaltning 

For at sikre biodiversiteten og sikre at sjældne arter 
ikke forsvinder fra kommunen, er det for nogle arter 
nødvendigt at lave målrettet pleje. Der er i den nordli-
ge del bl.a. fokus på plejetiltag for sjældne planter.
 

N.3.8. Biodiversitet i byerne 

Byernes grønne områder skaber rammer om en 
forbedret biodiversitet. Driften i udvalgte parker er 
ændret til naturnær drift til gavn for den biologiske 
mangfoldighed. I Helligkorsparken i Jyllinge og det 
kommende kommunalt ejede grønne område i Jyl-
linge Nordmark, øges de biologiske værdier ved at 
ekstensivere græsplejen. Græsafklippet bortskaffes, 
og herved fjernes næringsstoffer, og artsdiversiteten 
øges. Også afbrænding tages i brug som metode.

N.3.9. Maglemose Å 

Fra området ved tilløbet af Himmelev Bæk igennem 
St. Valby og videre til udløbet i fjorden er Maglemo-
se Å udpeget i statens vandområdeplan til at der på 
delstrækninger skal ske udskiftning af bundmateria-
le og beplantning af skyggegivende vegetation langs 
vandløbskanten. Formålet er at forbedre naturværdi-
en for planter, fisk og insekter tilknyttet vandløbet.

N.3.10. Hove Å 

Fra området øst for Herringløse ved kommune-
grænsen mellem Høje-Taastrup, Egedal og Roskilde 
kommuner til indløbet i Gundsømagle Sø, er Hove Å 
udpeget i statens vandområdeplan til, at der på del-
strækninger skal plantes træer langs vandløbskanten. 

På den nederste del, fra Hove Møllegård til udløbet 
i søen, skal der desuden på delstrækninger ske ud-
skiftning af bundsubstratet. Formålet er at forbedre 
naturværdien for planter, fisk og insekter tilknyttet 
vandløbet.

N.3.11. Artsrige vejkanter

Udvalgte artsrige og potentielt artsrige vejkanter får 
de bedste betingelser for at blomstre ved at blive slå-
et i sensommeren. Det er til gavn for insekter, som-
merfugle og andre smådyr. Den ændrede slånings-
praksis tilgodeser både vejsikkerhed og biodiversitet.
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Formidling 
N.4.1. Benyttelse og beskyttelse på 
Roskilde Fjord

I samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land 
arbejdes med benyttelse og beskyttelse af Roskil-
de Fjord. Der ses på nedgangen i fuglebestanden på 
fjorden, hvor fuglelivet på øerne optælles i samarbej-
de med nationalparken og de øvrige fjordkommu-
ner. Samtidig sker formidling om færdselsregler på 
fjorden, bl.a. via  skilte, en folder om færdselsregler på 
fjorden, samt muligheder for bæredygtigt friluftsliv.

N.4.2. Blå klasseværelser

Nationalpark Skjoldungernes Land arbejder på at 
etablere ubemandede ”Blå klasseværelser” med grej-
kasser til benyttelse af skoler og institutioner. De før-
ste to ”Blå klasseværelse” er etableret - ét ved Salvad-
parken og ét ved Fjordglimt i Jyllinge.

N.4.3. Fjorden i undervisningen

Roskilde Fjord bliver ofte brugt til naturfagsundersø-
gelser i både grundskolen, ungdomsuddannelserne 
og de videregående uddannelser. Gennem Bose-
rupgård Naturcenter vil vi inden for skole- og bør-
neområdet arbejde på at få flere elever på tværs af 
uddannelsesinstitutionerne ud på vandet. De natur-
videnskabelige undersøgelser skal både bruges til 
den naturfaglige undervisning og til en database over 
miljøindikatorer for Roskilde Fjord. Roskilde Oplevel-
seshavn og Roskilde og Omegns Lystfiskerklub har 
etableret et formidlingsskib kaldet “Kutlingen”, der 
skal sejle ud sammen med elever og tage vandprøver 
som skal analyseres for indhold af mikroplast og tilby-
de undervisningsforløb om miljø, affald og fjordliv.

N.4.4. Fishing Zealand 

Deltagelse i et tværkommunalt samarbejde om ud-
vikling af bæredygtig lystfiskerturisme i samarbejde 
med lystfiskerforeninger, turismeorganisationer og 
erhverv. Fishing Zealands Grusbande, lokale lystfiske-
re, lystfiskerforeninger og frivillige bidrager til at for-
bedre naturgrundlaget for en række fiskearter (især 
ørred) ved at udlægge gydegrus og store sten i egne-
de vandløb udvalgt i samarbejde med kommunerne 
bl.a. Himmelev Bæk, hvor de sidste sten skal lægges 
som afslutning på en restaurering udført i 2021.

N.4.5. Sund i naturen 

Indenfor sundhedsområdet arbejdes der aktivt med 
naturen som sundhedsfremmende arena. Sundheds-
centeret formidler både brug af naturen, herunder 
gode rekreative steder, og bruger naturen aktivt 

sammen med beboerne i Jyllinge og den nordlige del
af kommunen. Der afholdes  kurser i naturen, som fx 
stress- og rygestopkurser, samt gå- og motionshold, 
og der skal fremadrettet arbejdes med at bedre mu-
lighed for at benytte de nære grønne områder i for-
bindelse med f.eks. pleje- og sundhedscentre.

I 2022/23 arbejdes med partnerskabsprojektet 
“Naturfællesskaber -  for ældre med handicap”  i 
samarbejde med Ulykkespatientforeningen, 
Videncenter for Handicap og Vordingborg Kommune. 
Her skal arrangeres konkrete tur ud i naturen for 
handicappede, suppleret med god information 
gennem videoer.
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N.4.6. Ud i Roskildes natur

I et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsom-
rådet, kultur- og idrætsområdet og naturområdet, 
arbejdes der på at formidle muligheder, for at være 
aktiv, social, og rolig i naturen. Vigen Strand tilde-
les det Blå Flag, som er en miljømærkningsordning, 
der garantere at stranden er ren og velholdt, at der 
er livredningsudstyr, gode toiletforhold, og at der er 
affaldsfaciliteter med sortering. På stranden afholdes 
natur- og miljøformidlingsaktiviteter for gæster og 
lokale borgere, som fx insektsafari på strandengen, 
sankning af urter til snaps og udforskning af fjordens 
dyreliv fra waders.

N.4.7. # Alle Tiders Natur

De mange attraktive naturområder omkring Roskilde 
skal synligøres, så endnu flere bliver opmærksomme 
på mulighederne og hopper på cyklen eller i bade-
dragten for at komme ud og opleve naturen. Roskil-
de Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land 
er aktive i at formidle natur og oplevelsesmuligheder 
på flere platforme. Destination Fjordlandet kommu-
nikerer ligeledes på flere platforme, samt i markeds-
føringstiltag om den brede pallette af oplevelsesmu-
ligheder, som kommunen indeholder. Destination 
Fjordlandet har i sin turismestartegi 2021 - 24 fokus 
på følgende indsatser:
- Øge kendskabet til destinationens mange store og 
små naturoplevelser gennem målrettet markedsfø-
ring og pressearbejde. 
- Samle turisme,- og oplevelsesaktørerne og drive for-
retningsudvikling gennem store udviklingsprojekter, 
som den enkelte aktør ikke selv kan løfte. Eksempel-
vis nye cykeloplevelser og rutenetværk.
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PROJEKTER 2023 - 2026

Projekter i Midt
På de følgende sider præsenteres 
konkrete grønne og blå projekter 
og indsatser for den midterste del 
af Roskilde Kommune.

Projekterne er helhedsorienterede og 
går på tværs af Grøn Blå Strategis fire 
hovedtemaer; oplevelser, sundhed, na-
tur og klima. Projekterne er organiseret 
efter følgende typer:

1. Bynær natur

2. Stier og faciliteter

3. Biodiversitet og naturpleje

4. Formidling

OplevelserNatur KlimaSundhed

Fremtidsbillede - kort over Roskilde midt
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Bynær natur 
M.1.1. Roskildes Grønne Ring

Byrådet har vedtaget en samlet strategi for Roskil-
des Grønne Ring med delområder med hver deres 
særlige identitet. Roskildes Grønne Ring er et stra-
tegisk greb, der skal sikre udviklingen af let tilgæn-
gelig bynær natur for alle. Arbejdet med at omsætte 
strategien til virkelighed er godt i gang og mange af 
de nedenstående projekter spiller en central rolle i 
udviklingen af Den Grønne Ring.

M.1.2. Milen - bynær natur og 
bevægelse

derstøtte den generelle udvikling af området som re-
kreativt område. Der vil derudover blive særlig fokus 
på skiltning af stier, og udvikling af MTB faciliteter.

M.1.4. Lynghøjsøerne - bynær natur 
syd for Svogerslev 

Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og brugergrup-
pen samarbejder om at videreudvikle området med 
udgangspunkt i en udviklingsplan. Her forenes inte-
resser for sundhed, kultur, idræt, skoler, daginstitutio-
ner, samt natur og miljø. Der samarbejdes med de lo-
kale brugere om udvikling af området med faciliteter. 

M.1.5. Udvikling af Store Hede 

Store Hede er en delvist færdiggravet grusgrav på 
over 100 ha ved Vindinge. Den forventes færdigud-
gravet inden for 5-10 år, og målet er at skabe unikke, 
lysåbne og næringsfattige naturtyper gennem na-
turplejetiltag. Området indgår i Den Grønne Ring og 
landskabskorridoren til Hedeland, og der arbejdes for 
at gøre området offentligt tilgængeligt. En cykelsti 
mellem Vindinge og Trekroner er etableret, og der vil 
fremadrettet være fokus på at udvikle de rekreative 
interesser og naturværdierne ved bl.a.  helårsgræs-
ning og etablering af vandhuller. Ved udvikling af Sto-
re Hede Erhvervsområde skal markante grønne kiler 
sikre, at natur og landskab bliver en del af erhvervs-
områdets profil.

M.1.6. Sankt Hans Vest - boligområde 
og rekreation

I april 2022 overtager Roskilde Kommune Sankt Hans 
Vest. Sankt Hans Helhedsplan 2020 samt efterfølgen-
de lokalplanlægning for området skal sikre en bære-
dygtig udvikling af området. I forbindelse med udvik-
lingen af området skal de eksisterende naturmæssige 
værdier styrkes, og det blå støttepunkt med rekrea-

tive forbindelser langs Roskilde Fjord understøttes.  
Der vil være fokus på at etablere en naturfremmende 
drift på de naturarealer Roskilde Kommune overtager 
i 2022. Den unikke mulighed for at finde ro og mental 
afstressning i Sankt Hans Have skal understøttes til 
glæde for både lokale, vandrere og turister.

M.1.7. Friluftsliv ved Roskilde Fjord

Vi vil arbejde for at åbne for det store aktiv som Ros-
kilde Havn, Veddelev Havn, inderfjorden og fjord-
landskabet repræsenterer – både for de lokale og for 
besøgende. Understøtte udviklingen af fjordoplevel-
ser for den brede befolkning, som f.eks. fuglekiggeri, 
lystfiskeri, sejlads, vandreture, kano og kajak, samt 
undervisning af skolebørn på fjorden. Mange aktivite-
ter er allerede i gang, som f.eks. mulighed for sejlads 
på fjorden og Roskilde Oplevelseshavn, men der er 
stadig stort behov for udvikling af mulighederne for 
det blå friluftsliv. Mulighederne for offentlighedens 
adgang tæt langs vandet undersøges i forbindelse 
med Vikingeskibsmuseets gentænkning og udviklin-
gen af Sankt Hans.

M.1.8. Risø og Veddelevhalvøen

Der udarbejdes en ny helhedsplan for Risø. Helheds-
planen har fokus på naturgenopretning og fasthol-
delse af den oprindelige landskabsplan for Risø og 
den nordlige del af Veddelevhalvøen. Samtidig udpe-
ges stiforløb, som kan integreres med Fjordstien, når 
det engang bliver muligt at fjerne hegnet omkring 
Risø.
Øst for Veddelev landsby kommer naturen til at over-
tage, når dræningen af landbrugsjorden afbrydes i 
forbindelse med Liljeborgfondens naturprojekt i om-
rådet. Her bliver offentlig adgang og også formidling 
af naturen i området. 

Milen er et stort nærrekreativt landskab, der lægger 
areal til store events, som f.eks. Roskilde Festival. Mi-
len ventes inden for få år at blive bundet tættere 
sammen med Roskilde ved etablering af en stibro 
over motorvejen. Der arbejdes med planer om etable-
ring af en lommepark, der skal understøtte det selvor-
ganiserede idræts- og fritidsliv på Milen. Himmelsøen 
er allerede velkendt for sine naturkvaliteter og sin ba-
destrand med gode faciliteter, bl.a. toilet og shelters. 
Fuglelivet i søen bliver talt for at følge en eventuel 
påvirkning fra friluftslivet. I resten af Milen er der lø-
bende fokus på udvikling af bl.a. beplantning og stier, 
så området udvikles til brug for både hverdagslivet og 
eventmagere. 

M.1.3. Udvikling af Hedeland 

Hedeland er et veludviklet og spændende rekreativt 
landskab i Den Grønne Ring, ejet i fællesskab mellem 
Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner. I Udvik-
lingsplan 2017-30 for Naturpark Hedeland arbejdes 
med en række tiltag. I 2022 danner Hedeland ramme 
om Spejdernes Lejr, og de blivende faciliteter vil un-
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Stier og faciliteter 

M.2.1. Sammenhængende ringsti 
omkring Roskilde

Et vigtigt element i Roskildes Grønne Ring er Den 
grønne ringrute omkring Roskilde by. Den vide-
reudbygges i takt med, at grusgravene færdigbe-
handles. Der skabes en god forbindelse hele vejen 
rundt om, og hurtig forbindelse ud til, den grønne 
ring fra byen. Der vil de kommende år være fokus på 
strækningerne: 
- Store Hede. En rekreativ stiforbindelse der løber 
parallelt med den nye cykelsti, som en del af re-
etablingsplanerne, når grusgravningen er afsluttet. 
-Forbindelse mellem Hedeland og den grønne ringsti 
og øvrige stier i området. Efterhånden som reetable-
ring i området muliggør bedre forbindelse til Hede-
lands stisystem.
- Sydbyen til Milen - der planlægges en stibro over 
Holbækmotorvejen, hvor cyklister og gående får let 
adgang til den bynære natur i Milen, samt en bro over 
jernbanen, der forbinder festivalpladsen.
-Forbindelse fra Hyrdehøj Skov til Skjoldungestien 
nord for Svogerslev.
-Rekreativ stiforbindelse mellem Svogerslev og 
Kristiansminde.

M.2.2. Udvikling af Skjoldungestien
 
Samarbejdsprojekt mellem Nationalparken, Lejre 
Kommune og Roskilde Kommune om udvikling af 
stiforløbet. I Roskilde vil der bl.a. være fokus på way-
finding og formidling på ruten, samt faciliteter langs 
Skjoldungestien - som f.eks. shelters, bålpladser og 
hvilepladser og sansepunkter ved f.eks. Boserup Skov 
og Sankt Hans Have. Her kan lokale og turister både 
bydes ud i naturen og ind til lokale kulturoplevelser. I 

2021 og 2022 er etableret spang gennem Rørmosens 
urørte skov. Derudover ønskes der etableret en rund-
tur ved Skjoldungestiens trækfærge ved Svogerslev 
Sø.

M.2.3. Stier, opholds- og hvilesteder - 
naturen for alle 

Af flere årsager, kan det for nogle være en stor ud-
fordring at komme ud i naturen. Det kan være af 
afgørende betydning, at der er mulighed for ophold 
og hvile undervejs, og at stierne er let tilgængelige. 

I samarbejde med sundheds- og omsorgsområdet  
skal der derfor tænkes bænke, gode stier og små ru-
ter ind i og omkring Roskilde for at sikre, at de er let 
tilgængelige og tilbyder tiltrækkelige steder til op-
hold og hvile, så også handicappede, gangbesværede 
og ældre har mulighed for at nyde naturen. Der skal 
derfor tænkes bænke og gode stier ind både i byens 
parker og som det er gjort i Kællingehaven langs 
fjorden og ved Himmelsøen. Ønskerne til spots med 
handicapvenlig adgang ved nogle af de nære natur-
områder og ved de lokale plejecentre arbejdes der 
med. I Store Hede sikres gode rekreationsmuligheder 
for det nærliggende handicapcenter.

Projekter 2023-2026 -M
idt - Stier og faciliteter



24

M.2.4. Flere overnatningsmuligheder
 
Der arbejdes for at sikre flere overnatningsmu-
ligheder både for turister og kommunens borge-
re. I dette område er der shelters ved Himmelsøen, 
Lynghøjsøerne og Boserup Skov. Der planlægges  
for nye shelters i Hedeland, Boserup Skov og langs 
Skjoldungestien.

M.2.5. Naturen som den foretrukne 
arena for idræt 

Størstedelen af de voksne i Roskilde Kommune 
foretrækker selvorganiseret idræt med naturen som 
den foretrukne arena. Der arbejdes med at tænke 
bevægelsesmuligheder ind flere steder, med f.eks. 
stier, belysning, støttepunkter mm. I Roskilde Ring er 
der fokus på især løberne, med opsætning af  marke-
ringspæle til intervaltræning og forhindringer der 
skal forceres under vejs. Ved Lynghøjsøerne arbejdes 
med udvikling af de rekreative aktivitetsmuligheder i 
området, og i Svogerslev skal etableres en trænings-
rute med forskellige redskaber og markerede løberu-
ter. Idrætssøen er et nyt område ved Svogerslev, hvor 
der arbejdes med udviklingen af faciliteter til vand-
sportsaktiviteter. Ved Trekronersøen skal etableres et 
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M.2.6. Ro og stille ophold 

Det skal sikres, at der fortsat vil være rum til ro og 
mental afstresning i områderne omkring Roskilde 
og udvikle og understøtte grønne områder, der har 
potentiale for dette. Selvom man bor i den tættest 
befolkede del af kommunen, skal man stadig kunne 
afstresse og nyde naturen, f.eks. ved at nyde stilheden 
og fuglesangen ved en tur til trækfærgen ved Svoger-
slev Sø eller smide ugens stress med en sansetur og 
en kop the i Sankt Hans Have. Sundhedscenteret ar-
bejder med  naturen som rum for mental sundhed.

M.2.7. Naturen som mentalt frirum i 
Sankt Hans Have

I området i og omkring Sankt Hans Have arbejder 
foreningen Sankt Hans Have med at sætte særligt 
fokus på naturens gavnlige indvirkning på vores 
mentale sundhed og udbrede forståelsen af, hvordan 
man kan bruge naturen til at restituere og finde ro. I 
projektet arbejdes der samtidig med at skabe større
biodiversitet og flere naturoplevelser i byen.

M.2.8. Idrætssøen

Idrætssøen er et nyt område ved Svogerslev, hvor der 
arbejdes med udviklingen af faciliteter til forskellige 
vandsportsaktiviteter, som f.eks. issvømning, vandski, 
kajakpolo, paddleboard og vinterbadning.

M.2.9. Trailcenter - Boserup Skov 

Boserupgård Naturcenter ligger centralt i Boserup 
Skov og fungerer også som et grønt foreningshus for 
brugere af  skoven. I forbindelse med opførelsen af 
nye faciliteter ved naturcenteret, bliver friluftslivet i 
skoven medtænkt, så Boserupgård Naturcenter bed-
re kan understøtte både det organiserede og uor-
ganiserede friluftsliv og idræt i uderummet og være 
med til at gøre naturen mere tilgængelig som rum 
for sundhed.
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Biodiversitet og 
naturpleje 
M.3.1. Jordejere som naturplejere

Der samarbejdes med landmænd og andre jordeje-
re, om at pleje og udvikle naturen omkring Roskilde, 
så vi sikrer bedre vilkår for plante- og dyreliv ved f.eks. 
gravning af vandhuller, rydning og afgræsning af 
naturarealer.

M.3.2. Lokale naturplejelaug

Afgræsning er en del af Roskilde Kommunes na-
turplejeindsats, der er med til at skabe mere alsidig 
natur og større biodiversitet. Der arbejdes målrettet 
for at skabe og støtte lokale græsningsforeninger, 
hvor lokale beboere samarbejder om at pleje natu-
ren, skabe lokale fællesskaber, oplevelse og læring, 
samt egen produktion af naturkød. Der er dannet 
græsningsforeninger i både Veddelev, Vigen, Hørhu-
sene, Svogerslev og Vindinge, hvor lokale beboere er 
gået sammen med en dyreholder om at pleje natur-
områder. Der arbejdes fremadrettet på at styrke den 
lokale deltagelse i naturplejen, og projektet kan på 
sigt udbygges med en ’grej-trailer’, som borgere og 
jordejere kan låne til naturplejeopgaver, f.eks. slåning 
af mindre vejstrækninger med le, hvor der er igang-
sat naturpleje til gavn for markfirben og andre sårba-
re arter.
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M.3.3. Ændret arealanvendelse
- fra landbrug til natur 

I Svogerslevkilen arbejdes der konkret med planer 
for omlægning af ha 60 af kommunens landbrugs-
jord fra intensiv landbrugdrift til ekstensiv drift i form 
af f.eks. afgræsning, så naturpotentialer og samtidig 
mulighed for CO2 reduktion udnyttes til glæde for 
såvel klima, natur og mennesker. Der er fokus på rå-
stofgravenes potentiale for at skabe ny spændende 
næringsfattig natur med høj biodiversitet, f.eks. i Sto-
re Hede og Øde Hastrup.

M.3.4. Biodiversitet i byerne 

Byens parker og grønne områder har potentiale for 
at skabe rammer om en forbedret biodiversitet. I de 
mere ekstensivt driftede områder, som f.eks. Kællin-
gehaven, Ladegårdsstien eller Trekroner, er der god 
mulighed for at skabe en højere grad af naturpræg. 
I Roskilde videreudvikles Folkeparkens naturpræg. 
Der følges løbende op på driftsændringer, særligt i 
græsplejen i enkelte parker, idet områderne reagerer 
forskelligt på en ændret drift, afhængig af bla. jord-
bundsforholdene. Kommende tiltag sammentænkes 
med klimatilpasningsprojekter.
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M.3.5. Roskilde med vand og natur

Vandets veje gennem Roskilde by kan bruges til at 
skabe mere biodiversitet og frodighed. Der arbejdes  
på at sammentænke håndteringen af regnvand med 
muligheden for at etablere grønnere strøg, med f.eks. 
regnvandsbede og åløb igennem parkerne.

M.3.6. Artsforvaltning 

For at sikre biodiversiteten og sikre at sjældne arter 
ikke forsvinder fra kommunen, er det for nogle arter 
nødvendigt at lave målrettet pleje. Der er bl.a. fokus 
på plejetiltag for markfirben og stor gyvelkvæler.

M.3.7. Grønblå korridor - Boserup, 
Svogerslev, Roskilde

Formålet er at skabe et sammenhængende natur-
område mellem Roskilde, Svogerslev, Boserup Skov 
og Sankt Hans, bl.a. ved omlægning af kommunale 
arealer fra landbrugsdrift til naturpleje,  etablering af 
småbiotoper og realisering af vandløbsprojekter. Bio-
diversiteten i områdets moser og enge kan øges ved 
ændret drift til f.eks. græsning, høslæt eller afbræn-
ding. Områdets rekreative værdi øges ved at etablere 
naturstier.
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M.3.8. Realisering af Ledreborg Allé 
fredningen

Udarbejdelse af en samlet plejeplan for stier, for-
midling og pleje af alléen og øvrige arealer igang-
sættes. Den endelige færdiggørelse af plejeplanen 
og realiseringen af planen afventer domsafsigelsen 
i de rejste retssager om fredningen og de tilkendte 

erstatninger.

M.3.9. Udvidelse af Himmelev Skov 

Roskilde Kommune, HOFOR og Naturstyrelsen sam-
arbejder om en større udvidelse af Himmelev Skov. 
Skoven vil  på sigt bidrage med et stort naturområde 
på over 600 ha, øge biodiversiteten, give rekreative 
muligheder og sikre grundvandet, samt optage mere 
CO2. Der er i 2022 opkøbt et areal på 40 ha til udvidel-
se af Himmelev Skov og i 2022 skal der planlægges, 
borgerinvolveres og miljøvurderes, hvorefter skoven 
plantes i 2023.

M.3.10. Boserup Skov 
- biodiversitetsskov

Boserup Skov er en af de 45 skove i Danmark, der ef-
ter Regeringens Naturpakke for fremtiden skal forval-
tes med det formål primært at gavne biodiversiteten. 
Skoven er kendt for dens frodige og artsrige flora, der 
giver livsmuligheder for mange forskellige arter af in-
sekter og svampe. For at sikre denne biodiversitet, er 
det besluttet, at ca. halvdelen af skoven skal lægges 
ud til urørt skov i 2026, og den anden halvdel skal her-
efter forvaltes med biodiversitet som hovedformål.
Danmarks Naturfredningsforening har startet et
frivilligt stævningslaug i Boserup Skov, som er med til
at sikre en lille del af skoven som stævningsskov. 
Borgere som har lyst til at medvirke til at øge

biodiversiteten i Boserup Skov kan deltage i lau-
gets to årlige stævningsdage, hvor man, ud over at 
give naturen en hånd, lærer om naturen og får gode 
naturoplevelser.

M.3.11. Langvad Å systemet

Langvad Å skal genskabes som som fauna-
passage med natur og spændende oplevelsesmulig-
heder. Derefter skal der fremadrettet arbejdes der på 
det videre forløb af åen gennem Sankt Hans, ud til 
Roskilde Fjord. Derudover kigges på mulighederne 
for genåbning af Horsekilde Bæk, der løber igennem 
den grønne kile i Svogerslev og videre til Svogerslev 
Sø.

M.3.12. Artsrige vejkanter

Udvalgte artsrige og potentielt artsrige vejkanter 
får de bedste betingelser for at blomstre ved at bli-
ve slået i sensommeren. Det er til gavn for insek-
ter, sommerfugle og andre smådyr. Den ændrede 
slåningspraksis tilgodeser både trafiksikkerhed og 
biodiversitet.
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Formidling 
M.4.1. Formidlingscenter i Boserup 
Skov 

Boserupgård Naturcenter understøtter Roskilde 
Kommunes skolers undervisning i uderummet 
med skræddersyet undervisningsforløb til skole-
klasser. Boserupgård Naturcenter skal fortsætte 
sin udvikling mod at blive både et læringseksperi-
mentarium, sciencecenter og port til Nationalpark 
Skjoldungernes Land. Der arbejdes på at realisere 
planerne om at bygge en ny længe på naturcen-
teret med nye faglokaler til at understøtte læring i 
alle fag, offentlige toiletter og lokaler til frilufts- og 
foreningslivet.

M.4.2. Stenrev i Roskilde Fjord

Nationalpark Skjoldungernes Land har i samarbejde 
med forskningsinstitutioner undersøgt mulighe-
derne for at gendanne tidligere stenrev i Roskilde 
Fjord. Nationalparken, Lejre Kommune og Roskilde 
Kommune samarbejder om at reetablere stenrev 
i Roskilde Fjord, for at forbedre levegrundlaget for 
arter i fjorden. Det er planen at genetablere to sten-
rev, hvor tangskove kan vokse og fiskeyngel gemme 
sig. Et rev ønskes placeret, så det er tilgængeligt fra 
kysten og kan anvendes som formidlingsrev, hvor 
man kan få lov til at følge med i det rige liv under 
overfladen og lære om bærdygtigt friluftsliv. Staten 
har i 2020 bevilliget et større  millionbeløb til projek-
tet, arkæologiske undersøgelser er gennemført, og 
revene etableret i 2022/2023.
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M.4.3. Blå klasseværelser 

Nationalpark Skjoldungernes Land arbejder på at 
etablere ubemandede ”Blå klasseværelser” med 
grejkasser til benyttelse af skoler og institutioner. Der 
er i 2022 etableret et nyt klasseværelse under ved 
Kattinge Værk, hvor fjordens historie og vikingeskibe 
kommer i fokus i undervisningen.

M.4.4. Sund i naturen 

Sundhedscenteret arbejder aktivt med naturen 
som sundhedsfremmende arena. De formidler både 
brug af naturen, herunder gode rekreative steder, 
og bruger naturen aktivt sammen med beboerne i 
Roskilde. Der afholdes kurser i naturen, som stress- 
og rygestopkurser, samt gå- og motionshold i f.eks. 
Roskilde Ring. Der samarbejdes med Foreningen 
Sankt Hans Have om at skabe et formidlingscenter 
og eksempler på, hvor og hvordan man kan finde 
ro og afstressning i naturen. Der skal fremadrettet 
arbejdes med at bedre mulighed for at benytte de 
nære grønne områder i forbindelse med f.eks. pleje- 
og sundhedscentre.
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M.4.9. Biodiversitet på skolerne

I 2022-2023 startes et pilotprojekt op, der skal 
tjene til at udvikle et skoleforløb med formidling 
af biodiversitet på skolens og kommunens arealer. 
Projektet udvikles i samarbejde mellem Veje og 
Grønne områder, Boserupgård og udvalgte skoler. 
Målet er at lokalisere og skabe gode lokale rammer 
for undervisning i biodiversitet for derigennem at 
give eleverne hands on erfaring med naturpleje og 
fremme af biodiversitet. De vil kunne undersøge 
både planter og insekter helt tæt på undervisnings-
lokalerne, så teori og praksis lettere kan samles i den 
almindelige undervisning. Derudover tilbydes det 
at elever kan hjælpe med naturpleje på kommunale 
naturarealer tæt på skolen. Gennem et sådant åben 
skoleprojekt, vil eleverne opleve, hvordan kommunen 
plejer naturarealer. De vil få praktisk erfaring med 
naturpleje og forløbet vil lægge op til en diskussion 
om natursyn. Samtidig vil eleverne få et forhold til et 
lokalt naturområde, og de vil kunne følge udviklin-
gen af området i både undervisningen og udenfor 
skolen. Erfaringerne fra projektet vil kunne bruges til 
at understøtte skolernes og dagtilbuds arbejde med 
bæredygtighed og naturvidenskab.

I 2022/23 samarbejdes om partnerskabsprojektet 
“Naturfællesskaber -  for ældre med handicap”  i 
samarbejde med Ulykkespatientforeningen, 
Videncenter for Handicap og Vordingborg Kommune. 
Her skal arrangeres konkrete tur ud i naturen for 
handicappede, suppleret med god information 
gennem videoer.

M.4.5. Ud i Roskildes natur

I et tværfagligt samarbejde mellem sundhed, kultur, 
idræt og natur, arbejdes der på at formidle alle de 
muligheder, der er for at være aktiv, social, og rolig i 
naturen, bl.a. gennem Blå Flag arrangementer, udvik-
ling af kort og hjemmeside. Flere steder er der mulig-
hed for at deltage i naturpleje sammen med andre 
frivillige, f.eks. ved havtornfest ved Lynghøjsøerne 
og  DN’s stævningslaug i Boserup skov, hvor man, ud 
over at give naturen en hånd, lærer om naturen og får 
gode naturoplevelser.

M.4.6. # Alle Tiders Natur

De mange attraktive naturområder omkring Roskilde 
skal synligøres, så endnu flere bliver opmærk-
somme på mulighederne og hopper på cyklen eller 
i badedragten for at komme ud og opleve naturen 
rundt i hele kommunen. Roskilde Kommune og 
Nationalpark Skjoldungernes Land er aktive i at 
formidle natur og oplevelsesmuligheder på flere 
platforme. Destination Fjordlandet kommunikerer 
ligeledes på flere platforme, samt i markedsføringstil-
tag om den brede pallette af oplevelsesmuligheder, 
som kommunen indeholder. Destination Fjordlandet 
har i sin turismestartegi 2021 - 24 fokus på følgende 
indsatser:
- Øge kendskabet til destinationens mange store og 
små naturoplevelser gennem målrettet markedsfø-
ring og pressearbejde. 
- Samle turisme- og oplevelsesaktørerne og drive 
forretningsudvikling gennem store udviklingspro-
jekter, som den enkelte aktør ikke selv kan løfte. 
Eksempelvis nye cykeloplevelser og rutenetværk.

M.4.7. Fishing Zealand 

Der arrangeres en naturweekend for børn og voksne, 
hvor der undervises i bæredygtigt fiskeri og fjordens 
økosystem samtidig med at de får mange forskellige 
naturoplevelser som fx naturkogeskole og fisketure 
på Kattinge Sø. Udover campen tilbydes også aktivi-
teter som ”Fang din første fisk” ved Lynghøjsøerne 
og fisketure med formidlingsbåden Kutlingen og 
fiskeskole for alle nybegyndere. 
I forbindelse med Langvad Å planlægges et overvåg-
ningsprogram samt forsøgsudsætning af ørredyngel.  
ROLK arbejder for at etablere et stenrev ved udmun-
dingen af Gedebækrenden og det nye Langvad Åløb. 
Der udvikles formidlingsskilte til alle FZ-kommuner 
for at udvikle lystfiskeriet i havnene. 
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PROJEKTER 2023 - 2026

Projekter i syd
På de følgende sider præsenteres 
konkrete grønne og blå projekter 
og indsatser for den sydligste del 
af Roskilde Kommune.

Projekterne er helhedsorienterede og 
går på tværs af Grøn Blå Strategis fire 
hovedtemaer; oplevelser, sundhed, na-
tur og klima. Projekterne er organiseret 
efter følgende typer:

1. Bynær natur

2. Stier og faciliteter

3. Biodiversitet og naturpleje

4. Formidling

Sundhed

OplevelserNatur KlimaSundhed

Fremtidsbillede - kort over Roskilde syd
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Projekter 2023-2026 -Syd - Bynæ
r natur

S.1.3. Skovrejsning ved Viby og 
Gadstrup

Det vil forbedre de rekreative muligheder, hvis der 
udvikles bynær skov. Her forenes ønsker om bynær 
natur til rekreation, motion og læring, samt ønsker 
om mere natur og bedre klima. Der er indgået samar-
bejde med Naturstyrelsen om at undersøge mulighe-
derne for skovrejsning syd for Gadstrup. Der etableres 
i 2023/2024 en ny skov ved Langdyssegaard, syd for 
Viby - i umiddelbar forbindelse med den grænne kille 
øst for Viby og Viby Idrætsanlæg. Samtidig undersø-
ges mulighederne for at etablere endnu en lokal skov 
i Viby/Dåstrup området. 

Ønsket er at skabe lettere adgang til bynær natur for 
både Gadstrup, Viby og de mindre landsbyer i områ-
det og samtidig bidrage til kommunens CO2-mål.

Bynær natur 
S.1.1. Skousbo
- byudvikling nordøst for Viby

Der er udarbejdet byudviklings- og landskabsplan for 
arealet ved Skousbo nord for Viby Station. Området er 
under udvikling og skal sikre gode rekreative forhold 
med attraktiv bynær natur og er del af det grønne 
loop omkring Viby.  Området formes som et del-
talandskab med søer og lokal håndtering af regvand.
Skousbo Skov og Syvholme Mose er mulige nærrekre-
ative områder (se projekt S.3.7). Udviklingen skal sik-
res ved lokalplanlægning og frivillige aftaler.

S.1.2. Viby Øst - udvikling af Vibys 
idrætsarealer og den grønne kile

Viby Øst er en del af Vibys grønne loop, hvor rekreati-
ve, natur-, og landsskabsmæssige kvaliteter  styrkes 
og bindes sammen. Der udarbejdes en helhedplan for 
Viby Øst-området, der skal fremme et aktivt udeliv –
for både den organiserede og selvorganiserede idræt. 
Der skal skabes let adgang til bynære landskaber 
og naturoplevelser ved at arbejde med en udvikling 
af idrætsanlægget, sammenkoblet med landskab, 
biodiversitet og klimatilpasning og  naturgenopret-
ning ved Lille Skensved Å (se projekt  S.3.8. Genåb-
ning af Skensved Å)
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Stier og faciliteter 

S.2.1. Vibystierne

Et sammenhængende stinet omkring Viby og langs 
Viby Å til Klosterskoven er under etablering som en 
del af det grønne loop omkring Viby. De første eta-
per er etableret og har skabt mulighed for at passere 
jernbanen ved Kildemosen og samtidig få spænden-
de oplevelser langs vandløbet. De næste etaper mel-
lem Viby og Klosterskoven, samt mellem Vestergade 
og Viby Åpark ønskes realiseres, så rekreations-, mo-
tions- og oplevelsesmuligheder øges. Der skal skabes 
adgang til stien flere steder, så den også kan tilbyde 
f.eks. gangbesværede og børn  at gå en mindre del af 
stien. Det skal undersøges, om det er muligt at etab-
lere stiforbindelse mod nordvest, så der skabes ad-
gang til Skjoldungestien og Nationalparken.

S.2.2. Bevægelse og rekreation i 
landskaberne omkring de mindre 
byer
 
Adgangen til landskaberne omkring Viby og de min-
dre landsbyer i syd skal forbedres. Vi skal samarbejde 
med lodsejere og lokale beboere om at skabe mulig-
hed for rundture i området, så de lokale beboere får 
mulighed for at nyde en gå- eller løbetur i lokalområ-
det tæt på boligen. Der arbejdes aktuelt for at skabe 
mulighed for en stiforbindelse rundt om Snoldelev 
Mose.

S.2.3. Stier, opholds- og hvilesteder - 
naturen for alle

Af flere årsager, kan det være en stor udfordring for 
nogle at komme ud i naturen. Det kan være af af-

gørende betydning, at der er mulighed for ophold 
og hvile undervejs, og at stierne er let tilgængelige. 
I samarbejde med sundheds- og omsorgsområdet  
skal der derfor tænkes bænke, gode stier, handicap-
venlige oplevelses-spots og små ruter ind i stiforlø-
bene. I Viby er der i samråd med Ældresagen opsat 
bænke på Vibystien ved Kildemosen, så man kan hol-
de hvil ved åen.

S.2.4. Naturen som den foretrukne 
arena for idræt
 
Størstedelen af de voksne i Roskilde Kommune fore-
trækker selvorganiseret idræt med naturen som den 

Projekter 2023-2026 -Syd - Stier og faciliteter

foretrukne arena. Derfor har vi en stor interesse for, at 
arbejde med at forbedre kendskabet og tilgængelig-
heden til fjord, søer og stisystemer samt støttepunk-
ter, træningsfaciliteter, legepladser og forbindelser 
til især eksisterende idrætsanlæg. I syd arbejdes der 
bl.a. med dette i projektet omkring Viby Idrætscenter, 
og i Viby er der anlagt en ny discgolfbane.

S.2.5. Ro og stille ophold

Vi skal sikre, at der er rum til ro og rekreation, hvor 
man kan afstresse og nyde naturen, f.eks. ved en stille 
gåtur i de bynære skove i Ramsødalen eller langs Viby 
Å. Sundhedscenteret arbejder med  naturen som rum 
for mental sundhed.
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Biodiversitet og 
naturpleje 
S.3.1. Jordejere som naturplejere
 
Der samarbejdes med lokale jordejere om at pleje og 
udvikle naturen i den sydlige del af Roskilde Kom-
mune, så vi sikrer bedre vilkår for plante- og dyreliv, 
ved f.eks. gravning af vandhuller, rydning af tilgroede 
arealer og afgræsning. I forbindelse med besigtigel-
se af § 3-arealer og den almindelige naturforvaltning 
indgås ofte aftaler om frivillig naturpleje.

S.3.2. Lokale naturplejelaug

Afgræsning er en del af Roskilde Kommunes natur-
plejeindsats, der er med til at skabe mere alsidig na-
tur og større biodiversitet. Der arbejdes målrettet for 
at skabe og støtte lokale græsningsforeninger, 
hvor lokale beboere samarbejder om at pleje naturen, 
skabe lokale fællesskaber, oplevelse og læring, samt 
egen produktion af naturkød. 

S.3.3. Ændret arealanvendelse - fra 
landbrug til natur

Der er mulighed for at skabe nye naturområder i den 
sydlige del af Roskilde Kommune, bl.a. ved at omlæg-
ge fra intensiv landbrugsdrift til skov og ved udtag-
ning af lavbundsjorde samt vandløbsnære arealer, til 
etablering af lysåben natur og vådområder. Herved 
skabes naturpotentialer og samtidig mulighed for 
CO2 reduktion, til glæde for såvel klima, natur og 
mennesker.

©
 N

at
u

r 
36

0
 - 

K
ild

em
os

en
, l

ill
e 

kå
ls

om
m

er
fu

g
l

Projekter 2023-2026 -Syd - Biodiversitet og naturpleje

S.3.4. Biodiversitet i byerne 

Byernes grønne områder har potentiale for at ska-
be rammer om en forbedret biodiversitet. I områder 
med ekstensiv drift, som f.eks. Kildemosen i Viby, er 
den sjældne og kritisk truede dråbehvepsebi fundet.

S.3.5. Artsforvaltning

For at sikre biodiversiteten og sikre at sjældne arter 
ikke forsvinder fra kommunen, er det for nogle arter 
nødvendigt at lave målrettet pleje. Der er i området 

bl.a. fokus på plejetiltag for blåtoppet kohvede.
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S.3.6. Ramsødalen og Snoldelev 
Mose

Ramsødalen og Snoldelev Mose er Natura 2000 om-
råder. Ramsødalen er et naturområde med høj status 
og er både fredet og udpeget som Natura 2000-om-
råde. Her er et rigt plante- og dyreliv, og det er en 
yndet lokalitet at besøge for både lokale og andre 
naturinteresserede. Der ønskes på sigt en samlet ple-
jeplan for området, hvor bl.a. større områder af dalen 
afgræsses. I Snoldelev Mose ønskes afgræsning og 
rydning for at pleje naturen i området, og der arbej-
des for at skabe mulighed for en stiforbindelse rundt 
om mosen.

S.3.7. Naturgenopretning af Syv 
Holme Mose

Naturgenopretning af dele af den tilgroede Syv 
Holme Mose ved Syvbækken. Formålet er at forbed-
re naturkvaliteten samt at etablere bynær rekreativ 
natur tæt på det nye byområde ved Skousbo. Mulig-
hederne for naturpleje og udarbejdelse af plejeplan i 
Syv Holme Mose undersøges, herunder muligheder-
ne for adgang.

S.3.8. Genåbning af Skensved Å - øst 
for Viby

Det undersøges om det er realiserbart at genåb-
ne Skensved på tre rørlagte strækninger og i ste-
det etablere et ådalsbassin, der skal rense de øge-
de udledninger af regnvand fra Viby Øst og sikre 
en mindre mængde vand i vandløbet ved større 

Projekter 2023-2026 -Syd - Biodiversitet og naturpleje

S.3.9. Nye vådområder

Som en del af klimatilpasning og ændret arealan-
vendelse, identificeres nye mulige vådområder langs 
åerne, hvor omlægning af landbrugsjorde til vådom-
råder kan bidrage til både natur, klimatilpasning og 
CO2 reduktion. Der planlægges for et nyt vådområde 
i forbindelse med Helhedsplan for Viby Øst.

S.3.10. Artsrige vejkanter

Udvalgte artsrige og potentielt artsrige vejkanter 
får de bedste betingelser for at blomstre ved at bli-
ve slået i sensommeren. Det er til gavn for insek-
ter, sommerfugle og andre smådyr. Den ændrede 
slåningspraksis tilgodeser både trafiksikkerhed og 
biodiversitet.

S.3.11. Tjæreby Hede

Tjæreby Hede blev i 1921 fredet, fordi området var det 
sidste tilbageværende område med hedelyng. Med 
tiden er området groet til, og hedelyngen er forsvun-
det. Roskilde Kommune vil fremadrettet arbejde på 
genskabelse af hedelyngen i området.
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Formidling 
S.4.1. Viby Å som læringsrum

I 2018 og 2019 er Viby Å på strækningen gennem 
Å-parken og under banen ved Kildemosen gjort mere 
tilgængelige til glæde for de lokal skoler, spejder-
grupper og lokale beboere. I Viby Å fortsættes arbej-
det med at forbedre de miljømæssige kvaliteter og 
samtidig sammentænke arbejdet med nye opholds-
steder og oplevelsesmuligheder langs vandløbet.

S.4.2. Sund i naturen

Sundhedscenteret arbejder aktivt med naturen som 
sundhedsfremmende arena. Sundhedscenteret 
formidler både brug af naturen, herunder gode rekre-
ative steder, og bruger naturen aktivt sammen med 
beboerne i Viby og den sydlige del af kommunen. Der 
afholdes fx kurser i naturen, som fx stress- og ryge-
stopkurser, ligesom der afvikles gå- og motionshold. 
Der skal fremadrettet arbejdes for at bedre mulighed 
for at benytte de nære grønne områder i forbindelse 
med f.eks. pleje- og sundhedscentre.

I 2022/23 arbejdes med partnerskabsprojektet 
“Naturfællesskaber -  for ældre med handicap”  i 
samarbejde med Ulykkespatientforeningen, 
Videncenter for Handicap og Vordingborg Kommune. 
Her skal arrangeres konkrete ture ud i naturen for 
handicappede, suppleret med god information 
gennem videoer.

Projekter 2023-2026 -Syd -Form
idling
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og Omegns Lystfiskerklub giver børn og nybegynder 
gode muligheder for en veltilrettelagt, børnevenlig 
og hyggelig familiefiskedag med gode fangstmulig-
heder, når de inviterer alle til put & take-arrangement 
ved Ørsted Ørredvand. Her får deltagerne hjælp til at 
fiske, mens de lærer om bæredygtig fiskeri.

S.4.3. Ud i Roskildes natur

I et tværfagligt samarbejde mellem sundhed, kultur, 
idræt og natur, arbejdes der på at formidle alle de 
muligheder, der er for at være aktiv, social og rolig 
i naturen, bl.a. Blå Flag arrangementer, udvikling 
af kort og hjemmeside.  Der fokuseres på at skabe 
bedre mulighed for at guide folk til at opleve naturen 
på egen hånd. 

S.4.4 # Alle Tiders Natur

De mange attraktive naturområder omkring Roskilde 
skal synligøres, så endnu flere bliver opmærk-
somme på mulighederne og hopper på cyklen eller 
i badedragten for at komme ud og opleve naturen 
rundt i hele kommunen. Roskilde Kommune og 
Nationalpark Skjoldungernes Land er aktive i at 
formidle natur og oplevelsesmuligheder på flere 
platforme. Destination Fjordlandet kommunikerer 
ligeledes på flere platforme samt i markedsføringstil-
tag om den brede pallette af oplevelsesmuligheder, 
som kommunen indeholder. Destination Fjordlandet 
har i sin turismestartegi 2021 - 24 fokus på følgende 
indsatser:
- Øge kendskabet til destinationens mange store og 
små naturoplevelser gennem målrettet markedsfø-
ring og pressearbejde. 
- Samle turisme- og oplevelsesaktørerne og drive 
forretningsudvikling gennem store udviklingspro-
jekter, som den enkelte aktør ikke selv kan løfte. 
Eksempelvis nye cykeloplevelser og rutenetværk.

S.4.5. Fishing Zealand

Roskilde Kommune deltager i et tværkommunalt 
samarbejde om udvikling af bæredygtig lystfisker-
turisme, om styrkelse af naturgrundlaget og om 
udvikling af aktiviteter målrettet unge. Dette sker i et 
samarbejde med lystfiskerforeninger, turismeorgani-
sationer og erhverv. Fishing Zealand og Roskilde 
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Budgetforslag

Realiseringen af Grøn Blå Strategi 
er knyttet op på såvel kommuna-
le bevillinger til opkøb, anlæg og 
drift, som partnerskaber med of-
fentlige og private organisationer 
og eksterne tilskud fra fonde.

Anlægsbevilling til Grøn Blå Strategi

Der foreslås et samlet årligt rådighedsbeløb på 2,3 
mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. går til oprettelse af 
vandløb. De 1,7 mio. kr. til Grøn Blå Strategi generelt 
sikrer fremdrift i de vigtigste projekter og er funda-
ment for, at der kan søges om eksterne tilskud.

Anlægspulje til opkøb af landbrugs-
jord, skovrejsning og natur

Der er afsat 5 mio. kr. årligt til via jordopkøb og æn-
dret drift at sikre mere skov og natur i kommunen. 
Midlerne er afsat for at sikre CO2-reduktion, biodiver-
sitet, grundvandsbeskyttelse og rekreative værdier på 
en og samme tid. Klima- og Miljøudvalget har beslut-
tet at disponere midlerne således: Strategisk samar-
bejdsaftale med Naturstyrelsen om opkøb til skov; 
1,2 mio. kr. årligt til Himmelev og Gulddysse samt 1,15 
mio. kr. årligt til skov i syd. Opkøb af lavbundsjorde 
(eller omlægning af drift) 0,5 mio. kr. årligt. Opkøb af 
andre arealer (eller omlægning af drift) 0,5 mio. kr. 
Grøn Blå Kile ved Boserup, Sankt Hans og Svogerslev 
1,0 mio. kr. årligt. Projektledelse til opkøb, aftaler mv. 
0,65 mio. kr. årligt.
I de kommende år kan der blive behov for yderligere 
opkøb af jord til bl.a. ny skovrejsning og etablering af 
ny natur, f.eks. i den sydlige del af kommunen

Kommunens drift og anlæg

Kommunen har allerede mange aktiviteter, som bi-
drager til målene i Grøn Blå Strategi. Ved en bed-
re koordinering og mindre justeringer, kan vi ofte få 
større nytte af midlerne og skabe synergi mellem fle-
re forskellige interesser.

Bevillinger til jordopkøb
Statslig refundering 

Efter aftale med staten, er alle udgifter afholdt til rea-
lisering af vandområdeplaner og Natura 2000-hand-
leplaner, dækket af EU-midler eller statstilskud. 

Eksternt tilskud til kommunen

Der er gode muligheder for eksterne tilskud til pro-
jekter gennem fondsansøgning. I de kommende år 
vil projekter i forbindelse med bl.a. Boserupgård og 
Skjoldungernes Land være projekter, hvor der søges 
ekstern finansiering.

Samarbejdspartneres bidrag

Der er mange aktører på banen, bl.a. Naturstyrelsen, 
Nationalpark Skjoldungernes Land, HOFOR og FORS, 
men også private jordejere, lokale foreninger, interes-
seforeninger og andre der bidrager ressourcemæs-
sigt til realisering af projekter. I de kommende år er 
flere store partnerskabsprojekter på vej, som finan-
sieres i samarbejde med andre aktører. F.eks. ”Natur-
fællesskaber - for ældre med handicap” i samarbej-
de med Ulykkespatientforeningen, Skjoldungestien 
og Boserupgård  i samarbejde med Nationalpark 
Skjoldungernes Land og Naturstyrelsen, skovrejs-
ningsprojekter i Himmelev og Gadstrup  i samarbejde 
med Naturstyrelsen og HOFOR/lokale vandværker.

Frivilligt arbejde

En del af projekterne forudsætter, at borgere i
kommunen bidrager med frivilligt arbejde. De frivilli-
ges arbejde udgør en ikke uvæsentlig post. De frivilli-
ges tidsforbrug er ikke værdisat i budgettet.
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