
Center for Natur- og Nationalparkforskning

Nyhedsbrev

Den første udgave af nyhedsbrevet fra Center for Natur- og Nationalparkforskning 
er nu en realitet. Her fortæller vi om det sidste nye fra forskningsfronten, om 
igangværende studenterprojekter, om nye tiltag og aktiviteter.

Siden oprettelsen af Center 
for Natur- og Nationalpark 
fo r skn ing (CNNF) ved 
Roskilde Universitet  pr. 1 
f e b r u a r 2 0 1 3 h a r 
styregruppen bag det nye 
center haft travlt med at 
lægge l in ie rne fo r de t 

kommende års arbejde. Et prioriteret emne har heri 
været at udarbejde en platform for CNNFs 
aktiviteter. Denne platform består nu af 2 “ben”: 
Dels er der oprettet en center-hjemmeside 
(www.cnnf.ruc.dk) og dels udgives dette nyhedsbrev 
på en månedlig basis. Månedsbrevet sendes pr. mail 
til alle, der må formodes at have en interesse i 
CNNFs arbejde. 

Det er vores håb at hjemmeside, nyhedsbrev og en 
kommende mailingliste vil sikre en god kontakt 
mellem centrets mange interessenter, både 
studerende, forskere, praktikere, brugere osv. I den 
forbindelse håber vi på feedback på indholdet på 
både hjemmeside og nyhedsbrev. Det ligger os 
nemlig meget på sinde at bidrage til såvel 
forsknings-formidling som undervisning, såvel som 
løsning af praktiske opgaver. 

På samme vis er det vigtigt med tilbagemeldinger fra 
samfundet på forsknings- og undervisningsmæssige 
udfordringer inden for natur- og nationalparkfeltet. 
Et felt vi opfatter som bredt inkluderende en lang 

række parktyper, spændende fra byparker til 
transnationale parker. 

Første natur- og nationalpark 
seminar d. 19 April 2013

Som tema for CNNFs 
første seminar er valgt 
“Friluftslivet og 
n a t u r p a r k e r ” . 
S e m i n a r e t e r e n 
anledning til at  kigge 
l i d t n æ r m e r e p å 
m i l j ø m i n i s t e r e n s 

projekt om formulering af en dansk friluftspolitik (se  
www.mim.dk/Nyheder/20130208_idestorm.htm)

Seminaret afholdes på Roskilde Universitet, hus 02 i 
“Geofagsalen” fredag d. 19 april fra kl. 13-17. Fra 
13-16 vil  forskere samt  praktikere give nogle bud 
på, hvorledes natur- og nationalparker kan/bør 
tænkes ind i en national friluftspolitik og hvilke 
problemstillinger, der rejser sig ved en sådan politik. 
Fra 16-17 vil der være networking over et glas vin. 
Alle interesserede er velkomne til dette åbne 
seminar. Program følger vores hjemmeside: 
cnnf.ruc.dk og “reminder” udsendes på mail primo 
april.

Tilmelding gerne allerede på cnnfruc@gmail.com
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Eliteforsker: Den 7. februar 
modtog ph.d.-studerende 
Kristina Hansen (RUC) et 
EliteForsk-rejsestipendium 
ved den årlige EliteForsk- 
prisuddeling. Legatet skal 

bruges på et studieophold i USA, hvor hun 
skal forske i skoves evne til at optage CO2 – og 
i hvordan denne proces bliver påvirket af 
atmosfærisk kvælstofnedfald. Kvæstofnedfald 
er den form for luftforurening, der for tiden 
har størst betydning for den danske natur. 

Unesco Naturarv

Igangværende kandidat-projekt.

Hvilke konsekvenser har titlen 
som UNESCO World Nature 
Heritage Site for udvikling i 
økonomi, turisme og natur- 
beskyttelse? Med udgangspunkt 
en case omkring Stevns Klint, 
udforsker det te projekt de 
potentialer, der ligger i at komme 
på naturarvslisten. Der inddrages 
viden fra andre naturarv-steder 
internationalt, ligesom der kigges 
n æ r m e r e p å n o m i n e r i n g s 
processen bag Unesco-listen.

For spørgsmål eller input: kontakt 
bendiks@ruc.dk

Mols Bjerge

Afsluttet kandidatprojekt. 

Dette	   projekt	   handler	   om	  
nationalpark	  Mols	   Bjerge	   og	   de	  
natursyn,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  
generelt	   i	   nationalparken	   og	  
spec i e l t	   ved	   to	   udva l g te	  
geogra:iske	  miljøer	  (overdrev	  og	  
maltfabrik).

Gennem	   projektet	   behandles	  
natursyn	  og	  des	  undersøges,	   om	  
Nationalpark	   Mols	   Bjerge	   vil	  
føre	   t i l	   den	   s tyrke l se	   a f	  
naturtilstanden,	   der	   oprindelig	  
var	   kimen	   til	   etablering	   af	  
nationalparker	  i	  Danmark.

Kontakt: buciek@ruc.dk

Kløverstier i Lejre

Borgerprojekt.

Friluftsrådet har sammen med en 
r æ k k e k o m m u n e r o g 
organisationer initieret Kløverstier 
i godt 10 byområder i Danmark. 
Kløverstier er opmålte afmærkede 
stier som forbinder natur- og 
kulturseværdigheder, motions- og 
fritidstilbud. Der laves stier af 
normalt 4 længder mellem ca. 2.5 
og ca. 12 km. Stierne giver i den 
k o m m e n d e n a t i o n a l p a r k 
Roskilde-Lejre gode muligheder 
for at koble byerne til parken. En 
gruppe borgere er derfor i Hvalsø 
gået igang med at forberede 
processen hen mod etablering af 
Kløverstier i Lejre kommune.

Kontakt: gertfabrin@hotmail.com

CNNF, Roskilde Universitet, Marts 2013, Nr. 1

2

mailto:bendiks@ruc.dk
mailto:bendiks@ruc.dk


Nyt fra forskningsfronten
Et fast indslag i CNNFs nyhedsbrev vil være korte præsentationer af igangværende / aktuel 
forskning. CNNF tilknyttede forskere vil på skift præsentere aktuel forskning her. Tanken er at 
interesserede så kan kontakte forskerne for foredrag, yderligere information, for input, eller for 
samarbejde.

Kilder i Skjoldungelandet
Kontakt: Niels Schrøder (schroeder@ruc.dk)

Kan de mange kilder i Skjoldungelandet sikres hhv. genskabes? Projektet: en detaljeret kortlægning 
/modellering af de enkelte kildefelter for at  kunne give præcise forudsigelser for kildernes ”sårbarhed” overfor 
fremtidige ændringer i klima og vandindvinding. Hvis områderne omkring kilderne blev erhvervet af 
Nationalparken, vil kilderne kunne genskabes som naturlige økosystemer, der vil øge biodiversiteten i parken 
og hvis kildernes vandføring også beskyttes vil vandløbenes minimumsvandføring (som er afgørende for 
vandløbs biotopernes biodiversitet) automatisk blive sikret. I de senere år, hvor Lejreværket har nedsat 
vandindvindingen i området, er flere kilder igen blevet aktive. Men ved tildeling af nye 
vandindvindingstilladelser må man påregne, at en del af de naturlige kilder i området igen vil blive påvirket 
eller helt udtørre. 

Naturpark Maribosøerne
Kontakt: Jesper Brandt (brandt@ruc.dk) 

I dette projekt arbejdes der på en publikation, der bla. vil forsøge at svare på følgende: Hvordan kan man sikre 
en alsidig landskabstilpasset arealanvendelse? Hvordan kan man i praksis forene benyttelses- og 
beskyttelsesinteresser? Hvordan kan kortlægning af kulturlandskabet bidrage til oplevelsen af landskabets 
historie og nutidige funktioner? Hvordan skal besøgsovervågning i en naturpark tilrettelægges, og hvad kan den 
bruges til både beskyttelses- og udviklingsmæssigt? Hvilke økosystem- og landskabsydelser kan et område 
bidrage med, og hvordan kan disse ydelser mobiliseres og understøttes af det lokale samfund og erhvervsliv? 
Skal en naturpark udvikles for at  styrke de nærrekreative muligheder eller for at styrke turisterhvervet? 
Hvordan administreres en natur- eller nationalpark som en forvaltningsmæssig enhed, når den ofte ligger på 
tværs af kommunale grænser? I forbindelse med arbejdet med publikation vil forskellige brugere blive 
inddraget, herunder såvel lodsejere, Lolland og Guldborgsund kommuner, samt Naturpark Maribosøernes 
brugerråd.

Redaktør på dette nyhedsbrev: Keld Buciek (buciek@ruc.dk)
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